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چکیده
سالمت انسان در تمام حیطهها بهشدت متاثر از سبک زندگی اوست .و از طرفی سبک زندگی و اعمال
و رفتار از فرآیندهای ذهني ،رواني و سبك انديشه انسان نشأت میگيرد و کانون کنترل شخصیت
انسان يكي از مواردی است که تأثير مهمي بر شیوه تفکر و رفتار افراد ميگذارد .شواهد پژوهشی نشان
مي دهد بسياري از مسائل و مشكالت انسانها ناشي از اعتقاد به احاطة كنترل بیرونی بر افراد است
لیکن تاثیر مثبت کنترل درونی بر افراد به چه میزان است؟ و آیا کنترل بیرونی نقش مثبتی در این
زمینه ندارد؟
بررسی مفاهیم قرآنی و بهخصوص مفاهیم مرتبط با جبر و اختیار نشان میدهد که گفتمان قرآنی بر
نفی اختیار محض و تاثیر محدودی از جبر بیرونی بر افراد است لذا نگرش به کانون کنترل از زاویه دید
قرآن کریم ،طریقی میان کنترل درونی و بیرونی را نشان میدهد.
کلید واژهها :کانون کنترل ،قرآن کریم ،جبر و اختیار ،سبک زندگی.
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 -1مقدمه
به نظر ميرسد سالمت انسان در تمام حیطهها بهشدت متاثر از سبک زندگی اوست .و از طرفی سبک
زندگی و اعمال و رفتار حتی نحوه تجربه درد يا ناخوشی از فرآیندهای ذهني ،رواني و سبك انديشه
انسان نشأت ميگيرد؛ هر چه افراد سالمتر و زيباتر فكر كنند ،زندگي عيني خود را گستردهتر ،عميقتر و
لذتبخشتر ميكنند .بنابراین شيوه تفكر فرد تعيين کننده كيفيت زندگي او و بهعبارتی سالمتی اوست.
شعر معروف موالنا بهخوبی این نکته را یادآوری مینماید:
اي برادر تــو هــمه انديشهاي مابقي خود استخوان و ريشهاي
گر بود انديشهات گل ،گلشني ور بود خــار تو هیمـه گلـخنی
کانون يا مكان یا جایگاه کنترل ترجمه واژه « »Locus of Controlيكي از مفاهيم ويژه و مهم در
نظريه يادگيري اجتماعي و يكي از ويژگيهاي شخصيتي است که تأثير مهمي برشیوه تفکر و رفتار افراد
ميگذارد .شواهد پژوهشي نشان ميدهد بسياري از مسائل و مشكالت انسانها ناشي از کانون كنترل
بوده و تحقيقات متعددي نيز وجود رابطه بين ابعاد مختلف سالمتی بهویژه سالمتروان و موفقیت را با
کانون كنترل مشخص نموده است .همچنین در اسالم ،مفهوم جبر و اختیار میتواند مقابل قابل توجهی
برای کنترل درونی یا بیرونی باشد و موضعگیری فرد در برابر این مفهوم میتواند تاثیر زیادی در چگونگی
تعامل او با خود و جامعه داشته باشد از اینرو با گردآوری آیاتی در قرآن مجید که بر این مفهوم داللت
دارند و تشکیل منظومهای قرآنی ،به تحلیل مفهوم جبر و اختیار و ارتباط آن با کنترل درونی پرداختهایم.
توجه به اهمیت درونی یا بیرونی بودن کانون کنترل و تاثیر بسیار زیاد آن در نحوه زندگی انسان
حال با ّ
توجه به این که اعتقاد به هر یک از این موارد میتواند چگونگی و روش زندگی انسان را
و همچنین با ّ
بهطور کامل تغییر دهد ،قرآن کریم کدام یک از این موارد را در نظر گرفته و برای زندگی بهتر ،تجویز
میکند؟ و اص ً
ال برای راهیابی به مسیر هدایت الهی کدام تصور صحیحتر است؟ آیا قرآن کریم یکی از
توجه به مباحث زیادی که
این موراد را بر میگزیند و یا طریقی میان این دو را تجویز میکند؟ البته با ّ
در عالم اسالم در زمینه جبر و اختیار صورت گرفته است و همچنین ارتباط بسیار زیاد این دو مفهوم با
توجه بسیار زیاد قرآن به این مقوله ،ما با محوریت این
درونی یا بیرونی بودن کانون کنترل و همچنین ّ
موضوع و آیاتی که مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند به بیان نقطه نظر قرآن در
این زمینه خواهیم پرداخت.
در زمینه کانون کنترل پژوهشهای زیادی در زمینه روانشناسی صورت گرفته است ،لیکن در زمینه
قرآن کریم تاکنون تحقیقی منسجم در این زمینه صورت نگرفته است و به نظر میرسد که این تحقیق
بتواند تا حدی راه را برای ورود محققان روان شناسی در این زمینه به قرآن کریم باز گرداند.
 -2کانون کنترل
کنترل به هر نامی که خوانده شود چه احساس کارآیی ،چه کانون کنترل درونی و چه خوشبینی،
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بهوسیله عوامل اجتماعی و محیطی تعیین می شود .بنابراین مفهوم کنترل بعد شناخته شده شخصیت
است .کانون کنترل درجه كنترلي است كه افراد تصور ميكنند بر رويدادهاي زندگي دارند .كساني كه
معتقدند تالشهايشان ميتواند امور را تغيير دهد کانون کنترل آنها دروني است و افرادي كه سرنوشت،
شانس يا قدرت ديگران را در امور زندگي مؤثر ميدانند کانون کنترل بيروني دارند .افراد داراي کانون
کنترل بيروني عصبي ،مملو از كينه ،بياعتماد و تحريك پذيرند در حالي كه افراد داراي کانون کنترل
دروني ويژگي هاي نسبتاً بر عكس دارند .راهبردهاي تصميمگيري نيز در آنها متفاوت است بهطوري كه
درونيها تمايل دارند راهبردهاي خوب را حفظ كنند و راهبردهايي كه به شكست منتهي ميشود را كنار
بگذارند .گزارش شده است اشخاصي كه تحت تأثير کانون دروني كنترل هستند روي هم رفته سالمتر و
مثمر ثمرتر ،هدفمندتر هستند؛ در جستجوي اطالعات بر می آیند و بهتر با مسائل برخورد میكنند در
حالي كه بيرونيها نشانههايي از بيحالي و رخوت را به نمايش ميگذارند(کاترین.)14 :1385 ،
بهعالوه ،افراد داراي کانون کنترل درونی در مقایسه با افراد داراي کانون کنترل بیرونی براي قبول
مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتري دارند .همچنین شواهدي در دست است که نشان می دهند
که افراد داراي کانون کنترل درونی ممکن است از بهداشت روانی بهتري برخوردار باشند (غفرانیپور و
دیگران.)295 :1386 ،
کانون کنترل را میتوان بهعنوان صفتی همبسته با انگیزش درونی فرد برای تالش در نظر گرفت .کسانی
که کنترل درک شده باالیی دارند باور دارند که رفتارشان برای رسیدن به اهداف یا پیامدهای مطلوب
موثر است .بنابراین هرچه ارتباط میان پیامد و تالش بهصورت قویتری درک شود انگیزش فرد برای
تالش بیشتر خواهد شد .البته باید در نظر داشت که نمیتوان کانون کنترل را در شخصیتهای گوناگون
نمیتوان بهطور کامل درونی و یا بیرونی دانست؛ بهعبارت دیگر ایندو کانون در همه انسانها وجود دارد
لیکن شدت و قوت آنها در افراد مختلف است و در برخی ،کنترل درونی قوت بیشتری دارد و در برخی
دیگر کنترل بیرونی.
همچنین کانون کنترل درونی را میتوان بهعنوان صفت شخصیتی در نظر گرفت که انگیزش درونی فرد و باور
تواناییاش برای کسب اهداف و پیامدهای مطلوب را پیشبینی میکند(کینگ.)33:1383،
توجه به پژوهشهای مختلف بهنظر میرسد که غالب بودن کنترل درونی ،آثار مفیدتری برای افراد دارد
با ّ
که ذی ً
ال بهبرخی از آنها اشاره میشود:
پژوهشها نشان دادهاند افراد با کنترل درونی عزت نفس باالتری دارند کمتر دچار هیجانها و بزهکاری
شده با استرس بهتر مقابله میکنند سبب سازگاری روانشناسی بیشتر و مشکالت جسمی ،روانی و
رفتاری کمتر میشود(حاتمی و دیگران.)21 :1389 ،
در حالي كه افراد با كانون كنترل بيروني ،معتقدند كه زندگي آنها بهصورت كامل تحت كنترل محيط
و عواملي خارج از كنترل فرد مي باشد ،اين دسته از افراد موفقيتها و شكستهاي خويش را بهعواملي
همچون شانس ،قدرت ديگران ،سرنوشت و ...نسبت ميدهند و در اغلب موارد مسئوليت رفتار خود را
به عهده نميگيرند و بههمين دليل افرادي واكنشي هستند و در واقع منتظر هستند تا ديگران آنها را
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حركت دهند و از موقعيتهايي كه تنشزا بوده و تا حدودي عدم اطمينان بااليي داشته باشند ،خودداري
ميكنند(گمز.)325 :1377 ،
همانگونه که آشکار است ،درونی بودن کانون ،باور تعهد و مسئولیتپذیری را در افراد زنده کرده و روحیه
تالش و کوشش را در آنها بهوجود میآورد حال آنکه اگر حالت بیرونی در شخصی قوت پیدا کند موجب
میشود که این تصور در او بهوجود آید که چیزی در اختیار او نیست و تاثیری از او در افعالش وجود ندارد
لذا خود را بهدست تقدیر سپرده و تالشی برای تعالی و پیشرفت انجام نخواهد داد.
 -3ارتباط کانون کنترل با دیگر متغیرهای مرتبط با آن
کانون کنترل در مطالعات مختلفی مورد سنجش قرار گرفته است و ارتباط آن با متغیرهای مهم بررسی
شده است که به تعدادی از آنها اشاره میشود:
در پژوهشی بين عدالت و عزت نفس ،در مورد كانون كنترل دروني رابطه علّي مثبت بهدست آمد(قلي پور
و دیگران.)33 :1387 ،
بررسی رابطه بین کانون کنترل و ویژگیهای شخصیتی مشخص شد که بین روان رنجوری (با صفات
اضطراب ،پرخاشگری ،افسردگی ،کم رویی تکانش گری و آسیبپذیری) و کانون کنترل بیرونی رابطه
مثبتی وجود دارد .و کانون کنترل درونی با سالمت روان و سازگاری اجتماعی بیشتر همراه است (حاتمی
و دیگران.)21 :1389 ،
بهعبارت دیگر هر چقدر که احساس احاطه و کنترل بر اعمال و رفتار بیشتر باشد ،سالمتی بیشتری
بر فرد و اجتماع حاکم است و بهمیزانی که از کنترل درونی فاصله میگیریم شاهد اختالالت فردی و
اجتماعی خواهیم بود.
بررسی رابطه ساده و چندگانه خود اثر بخشی ،کانون کنترل و تحمل ابهام با کارآفرینی نشان داد که بین
کانون کنترل و تحمل ابهام و کار آفرینی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد(برومند نسب.)27 :1388 ،
همچنین مطالعاتی که رابطه کانون كنترل و سازگاري زناشويي را بررسی نمودهاند نشان ميدهندکه
كساني كه داراي کانون كنترل دروني هستند ،رضايت زناشويي بااليي در زندگي دارند(حسن شاهي و
دیگران.)51 :1382 ،
پژوهش کانون كنترل ،شيو ههاي مقابله و باورهاي غيرمنطقي در زنان روسپي(زنان بزهكار كه بهعلّت
ارتكاب اعمال خالف عفت عمومي طبق قوانين دستگير شده ،پس از صدور حكم در زندان ها بهسر
ميبردند) را با زنان عادي شهر تهران مورد مقايسه قرار داد نتایج این مطالعه نشان داد که کانون كنترل
بين دو گروه روسپي و عادي تفاوت معنيدار نداشت ،اما زنان روسپي در برخورد با رويدادها و مشكالت
زندگي -بيش از زنان عادي به كاریهاي هيجاني و شيوههاي مقابلهاي متمركز بر هيجان ميپرداختند و در
برابر تغيير ،درماندگي بيشتري احساس ميکردند و ميزان نگراني توأم با اضطراب در آنان باالتر بود(زارعي
دوست.)279 :1386 ،
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در این پژوهش نیز شاهد زندگی موفقتر و سالمتر افرادی هستیم که کانون کنترل درونی بر آنها حاکم
است .مقایسه مکان کنترل و سالمت روانی در ورزشکاران حرفهای و غیر حرفهای نشان داد که ورزشکاران
حرفهای بهطور معنیداری از مکان کنترل درونی و سالمت روانی باالتری برخوردارند(نريماني و دیگران،
.)30 :1385
همچنین بررسی رابطه بین خالقیت و کانون کنترل در دانش آموزان دبیرستانی مشخص نمود که
بین خالقیت و کانون کنترل رابطه همبستگی مثبت وجود دارد و با افزایش کانون کنترل بیرونی نمره
خالقیت افراد کمتر می شود (رشيدي.)81 :1387 ،
بررسی رابطه بین کانون کنترل با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان نیز نشان داد که
بین کانون کنترل و اضطراب امتحان رابطه معنادار منفي وجود دارد .این یافته بیانگر این مطلب است که
بیرونیها بر خالف درونیها ،مضطربتر ،پرخاشگرتر ،جزم اندیشتر ،بیاعتمادتر ،شکاکتر و نامطمئنتر
بوده و اضطراب امتحان بیشتری را تجربه مینمایند .میتوان اینگونه تبیین کرد که دانشآموزان دارای
کانون کنترل درونی با واقعبینی بیشتر ،برای انجام امتحان و کارها ،نقشههای بلند مدت طرح میکنند .بهنظر
میرسد این فرایند طوالنی برنامهریزی و تالش ،فقط برای افرادی که قادرند پیامدهای کوششهای خود
را کنترل نمایند ،قابل تحمل باشد .همچنین بهنظر میرسد که افرادی که دارای کانون کنترل درونی بهتر
بتوانند تنشی را که هنگام امتحان ایجاد میشود تحمل کنند(بختیارپور و دیگران.)52 :1388 ،
در بررسی رابطه بين كيفيت زندگي با عزت نفس ،كانون كنترل ،استرس و حمایت اجتماعي؛ بين
متغيرهاي كيفيت زندگي ،عزت نفس ،كانون كنترل و حمایت اجتماعي همبستگي مثبت و معنيدار؛
و بين متغيرهاي كيفيت زندگي و استرس رابطه منفي و معنيدار وجود داشت(قاسمي زاد و دیگران،
.)124 :1385
بررسی رابطه بین حرمت خود ،کانون کنترل و نگرش مذهبی نشان داد که بین نگرشهای مذهبی کانون
کنترل درونی و حرمت خود همبستگی مثبت معنادار وجود دارد(مجديان.) 57 :1388 ،
در مطالعهای که ویژگیهای شخصیتی افراد مبتال به سرطان را با افراد عادی مقایسه کرده بود مشخص
شد که در مقایسه با افراد عادی کانون کنترل بیرونی در افراد مبتال به سرطان بیشتر است(جعفری و
دیگران.)57 :1388 ،
بررسی نقش جنسیت در ارتباط نگرش مذهبی و کانون کنترل نیز نشان داد که بین نگرشهای مذهبی
و کانون کنترل درونی رابطه مثبت وجود دارد که در زنان این رابطه قویتر است؛ همچنین میانگین نمره
نگرش مذهبی در زنان باالتر از مردان است(محمدی و دیگران.)47 :1385 ،
مطالعه نشان داد که بين نگرش شناختي عاطفي با کانون كنترل ،رابطه معنادار و معكوس وجود دارد و
نگرش مذهبي یکی از عوامل مهم تبیین کننده کانون كنترل است .این مطالعه بیان میکند كه اعتقاد به
خدا ،به انسان قدرت ميدهد و افراد معتقد باور ميكنند كه در مقابل مشكالت و رخدادها تنها نيستند.
آنها باور دارند كه خدا يار و ياور آنهاست .اين باور نه يك باور بيروني بلكه باوري است كه طي آن پيروان
اين اديان ،مشكالت خود را به كمك و با وساطت خدا حل ميكنند .شايد ظاهر امر اين طور باشد كه اين
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گروه از انسانها گرايش بيروني دارند ولي اين طور نيست .افراد دیندار معتقد نيستند خدا مشكالتشان را
حل ميكند بلكه معتقدند حمايت و پشتيباني خدا به آنان نيرو ميدهد تا به اهداف شان برسند(کوشکی،
.)42 :1389
همانگونه که در ارتباط با متغیرهای در ارتباط با کانون کنترل آشکار شد ،در مجموع میتوان نتیجه گرفت
که درونی بودن این کانون ،موثرتر و مفیدتر در زندگی است .اگر میخواهیم امید به زندگی ،روابط سالم
اجتماعی ،محیطی آرام و به دور از خشونت ،استرس کم و ...را در جامعه باال ببریم میبایست سعی کنیم
که باور درونی بودن کانون کنترل را در افراد باال ببریم .البته این موضوع بهمعنای نفی کانون بیرونی نیست.
بهعبارت دیگر آیا احساس درونی بودن کنترل میبایست به تمامه باشد و یا بهمیزانی نیز میبایست شرایط
بیرونی را دخیل در کنترل بدانیم؟ به نظر نویسنده این سطور ،افراد باید به کنترل بیرونی نیز باور داشته
باشند و همه چیز را در حیطه اختیارات خود ندانند و در کنار اعتقاد به کنترل درونی ،کنترل بیرونی را نیز
موثر در کارها و امورشان بدانند .این نتیجه ،چیزی است که مطالب قرآنی نیز بدان اشاره دارند و میتوان
با بررسی آنها به چنین رویکردی دست یافت .اینک و با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار به تبیین این مطلب
پرداخته می شود.
 -4اهمیت بررسی کانون کنترل از دیدگاه قرآن
امروزه بررسی علمی باورهای مذهبی و ارتباط آنها با سازههای روانشناختی و جامعهشناختی اهمیت
ویژهای یافته است(اسپیلکا2003 ،م)16 :
چرا که دین حقیقتی است که پیوسته با بشر بوده و شالوده و بنیان زندگی او را تشکیل میدهد .معتقدات
و دستورات دینی در تمام شئون زندگی دخالت داشته و از عوامل مؤثر در رشد شخصیت است ،از اینرو
دین میتواند اهرمی برای رفع نواقص شخصیتی برای اصالح روش زندگی باشد .بهعبارتی ،دین عاملی
است برای حفظ و ارتقاء سالمت اعم از بدنی و روانی.
در واقع دین بهعنوان نوعی فلسفه فکری با داشتن نگرشی خاص به جهان هستی؛ جهانبینی ،ایدئولوژی
و معرفت شناسی خاص خود را دارا است که نه تنها بر پاسخگویی به سواالت اساسی انسان در مورد
پیدایش و تکوین جهان هستی و انسان تاثیر میگذارد و روابط بیرونی فرد در قبال نظامهای اجتماعی،
سیاسی ،وتربیتی را معین مینماید بلکه حس درونی وجودی فردی یا هویت شخص را نیز تحت تاثیر
قرار میدهد(گوتک.)12 :1380،
قرآن ،اعظم موجودات عالم است و پس از ذات اقدس الهي ،هيچ همسنگ و هموزني در عالم هستي ندارد
.قرآن ثقل اكبر است و مفاهيم آن عميق و اليهاليهاي بوده ،داراي ظاهر و باطن و محكم و متشابه است
و امكان برداشتهاي جديد و نو به نو از آيات آن همه روزه به فراخور فهم و درك انسانها وجود دارد.
قرآن کریم که کتابی جاودانه برای تمام زمانها و مکانها و نسخه کامل و بیبدیل هدایت آدمیان به قله
توجه جدی بهویژگیهای مهم انسان بگذرد .بنابراین بررسی دیدگاه
کمال و سعادت است نمیتواند از ّ
قرآن و بهرهگیری از آن بهتبیین بهتر و استفاده موثرتر از این مفهوم منجر خواهد شد.
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 -5مفهوم کنترل در قرآن
واضح است که اصلیترین مفهوم کنترل در دین اسالم همان مفهوم جبر و اختیار است .آزادي اراده
انسان و حدود اين آزادي از مباحث دشوار كالمي است و برداشتهای گوناگون مسلمانان از آیات قرآن و
احادیث نبوی(ص) به مکاتب فکری مختلف از جمله جهمیه ،اشاعره ،معتزله ،امامیه و ....انجامیده است و
مکاتب کالمی اسالمی با استناد به استدالالت عقلی و نقلی به سه مکتب کلی روی آوردهاند:

الف -نظر معتزله :آنان قایل به اختیار مطلق انسان(تفویض) هستند و برآنند که انسان ،قادر و خالق
شر است و بنابر آنچه انجام مىدهد استحقاق ثواب و عقاب را پیدا مىکند.
افعال خویش ،از خیر و ّ
شر و ظلم به او نسبت دهند منزه است زیرا اگر او خالق ظلم باشد بىشک ظالم خواهد
حقتعالى از اینکه ّ
بود(شهرستانى ،بیتا.)57 :
ب -نظر اشاعره :اصل نظر اشاعره ،اعتقاد به مختار نبودن انسان است و اینکه اعمال او ،مخلوق خداست.
(همان )105 ،انگیزه اشاعره در اتخاذ این رأى آن است که توحید افعالى و عمومیت قدرت خدا را ثابت
کنند .این اصل که«خالقى جز خدا نیست» یک قاعده کلى براى اشعرى و اتباع اوست و همه چیز ،از
جمله افعال انسانى مخلوق خداست .نقش انسان در این میان فقط کسب فعل است .کسب یعنى مقارن
ساختن خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان .پس کسب کننده فعل ،کسى است که فعل همراه با
قدرت در او ایجاد شده است(.اشعری)192 :1405 ،

ج -نظر شیعه :فرقه امامیه ،نظرى میانه معتزله و اشاعره برگزیده است و شعارش الجبر و التفویض،
بل امر بین االمرین است .مطابق این نظر ،قدرت اختیار انسان در طول اختیار خداست و همانطور که
هستى انسان ،دائماً از سوى پروردگار افاضه مىشود ،اختیار و قدرت انجام کار را نیز به همان صورت از
خدا دریافت مىکند(.حلی)27 :1307 ،

همانگونه که آشکار است براساس اتخاذ هر یک از این نظرات ،کانون کنترل متفاوت خواهد بود؛ به
اینگونه که طبق نظریه معتزله کانون کنترل درونی و براساس نظریه اشاعره ،بیرونی و بنابر نظر شیعه
میان ایندو است .حال قرآن کدامیک ار این نظرات را تایید میکند و طبق نظریه شیعه و مطابق
دستورات اهل بیت(ع) کنترل درونی نفوذ بیشتری دارد یا کنترل بیرونی؟ مشخص است که مجال اجمال
در این مقال به ما اجازه نمیدهد تا بهبیان نظرات مختلف در این باب پرداخته و ما طالبان مطالعه تفصیلی
در این باب را به کتب و مقاالت متعدد در مورد آن ارجاع میدهیم .لذا ما با پیش فرض گرفتن نظریه
توجه به آیات قرآنی و تبیین اهل بیت(ع) بیان
اهلبیت(ع) بهبیان کانون کنترل پرداخته و تفصیل آن را با ّ
میکنیم.
در قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) بهخوبی میتوان در مورد این موضوع بهمفهومسازی پرداخته و
بهتبیین جایگاه کانون کنترل در این دو رویکرد پرداخت.
همانگونه که پیش از این نیز بدان پرداختیم کانون کنترل عبارت است از اینکه انتظار یا توقع یک
ش در قبال انجام یک رفتار یا کسب یک موقعیت ،در کنترل خود او
شخص برای دریافت تقویت یا پرداز 
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باشد(کانون کنترل درونی) یا خیر(کانون کنترل بیرونی)؟(رتر1954 ،م )5 :لذا کانون کنترل بررسی میزان
کنترل یا عدم کنترل انسان بر رفتارهایی است که از او سر میزند .و رفتار دینی بهطور خاص بهعنوان
یکی از این رفتارهای بشری و شاید بهعنوان مهمترین رفتار انسان بهطور ویژه میتواند از این جهت مورد
بررسی قرار گرفته و ابعاد آن واضح گردد.
اگر بخواهیم برای کانون کنترل در قرآن و روایات به دنبال واژگان کلیدی بگردیم ،حوزه معنایی که بیشتر
باید پیرامون آن به تحقیق و بررسی بپردازیم ،آیات و روایاتی است که به موضوع عمل انسان و تاثیر آن بر
زندگی خود و دیگران و میزان تاثیر افراد در تغییر وضعیت موجودشان چه در جهت مثبت و چه در جهت
منفی است .لذا این مبحث قرابت بسیار زیادی با مبحث جبر و اختیار داشته و آیات و روایاتی که در این
زمینه وارد شدهاند و رویکرد و جهتگیری آنها کمک بسیاری به فهم رویکرد قرآنی و روایی در زمینه کانون
کنترل خواهد کرد .البته ما در این مقال بر آن نیستیم تا به موضوع جبر و اختیار یا قضا و قدر بپردازیم بلکه
میخواهیم با کمک آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد و به کمک تفسیر و تبیین اهل بیت(ع) در
مورد این موضوعات ،درونی یا بیرونی بودن کانون کنترل از دیدگاه نقل را مشخص نماییم.
دسته اول در این دست ،آیاتی است که تغییر و کنترل را در خداوند منحصر دانسته و اینگونه مینمایاند
که انسان در انجام اعمال و تعیین سرنوشت خود اختیاری نداشته و مطابق موضوع مورد بررسی ما کانون
کنترل ،بیرونی خواهد بود .این دسته ،آیات زیادی را در بر میگیرد که ما بهعنوان نمونه به برخی از آنها
اشاره میکنیم؛ برخی از آیات این دسته به علم الهی در مورد اعمال ما اشاره داشته و همه وقایعی که
برای انسان اتفاق میافتد را مکتوب در کتاب محفوظ ،آن هم پیش از خلقت انسان میداند .از جمله این
َ
صاب ِم ْن ُمصيبَ ٍة فِي
آیات میتوان به آیه 22حدید اشاره کرد .آنجا که خداوند متعال میفرماید« :ما أ َ
َْ
تاب ِم ْن قَ ْبلِ أَ ْن ن َ ْب َرأَها إ َِّن ذل ِ َ
ي ِك ٍ
ال ْر ِ
سير :هيچ مصيبتى نه در زمين و
ي أَنْ ُف ِس ُك ْم إِالَّ ف 
ض َو ال ف 
ك َع َلى اهلل يَ ٌ
نه در جانتان روى ندهد مگر پيش از آنكه آن را پديد آوريم در كتابى ثبت است .همانا اين [كار] بر خدا
آسان است ».در این آیه شریفه تمامی رخدادهای درونی و بیرونی به خداوند نسبت داده شده است که از
پیش در لوح محفوظ ثبت بوده است .آیه  11سوره مبارکه تغابن نیز همین معنا را در غالبی دیگر بیان
َ
ليم :هيچ مصيبتى
صاب ِم ْن ُمصيبَ ٍة إِالَّ ب ِ ِإذ ِْن اهلل َو َم ْن يُ ْؤ ِم ْن بِاهلل يَ ْه ِد قَ ْلبَ ُه َو اهلل ب ِ ُك ِّل َش ْ
مینماید؛ «ما أ َ
ي ٍء َع ٌ
جز به اذن خدا نرسد ،و هركه به خدا ايمان آورد ،قلب وى را هدايت كند ،و خدا به هر چيزى داناست».
دسته دیگر از این آیات ،آیاتی است که بهمیزان تصرف انسان در اعمالش اشاره داشته و بخشش و عدم
بخشش اعمال را بهطور کامل در خداوند منحصر میداند .آیات بسیاری در قرآن به این موضوع اشاره
دارند که از میان آنها میتوان به آیات 284بقره 129 ،آلعمران18 ،و40مائده21 ،عنکبوت و 14کهف
ماوات َو ما فِي ْ َ
ِ
ال ْر ِ
ض َو إ ِْن
الس
اشاره کرد .خداوند در آیه مورد نظر ما در سوره بقره میفرماید« :هلل ِ ما فِي َّ
َ
تُب ُدوا ما ف  َ
وه يُ ِ
دير:
ى ُك ِّل َش ْ
شاء َو اهللُ َعل 
ي أنْ ُف ِس ُك ْم أ ْو تُ ْخ ُف ُ
شاء َو يُ َع ِّذ ُب َم ْن يَ ُ
حاس ْب ُك ْم ب ِ ِه اهلل فَيَ ْغ ِف ُر ل ِ َم ْن يَ ُ
ْ
ي ٍء قَ ٌ
آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است .و اگر آنچه در دل داريد عيان كنيد يا نهان داريد،
خداوند شما را بدان محاسبه مىكند ،پس هر كه را خواهد مىآمرزد و هر كه را خواهد عذاب مىكند،
و خدا بر هر كارى تواناست» .گرچه ظاهر این آیه و دیگر آیات موجود در این دسته بیشتر بر این داللت
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دارند که زمان تعذیب و بخشش ،آخرت باشد لیکن نمیتوان وقوع آن در این دنیا را نیز نفی کرد .لذا
این آیات صراحتاً به عدم کنترل انسان بر نتیجه عمل خود داللت دارند و درونی بودن کنترل را منتفی
دانسته و آن را به تمامه در خداوند منحصر میدانند .دیگر آیات این دست نیز به همین شکل بر موضوع
ما داللت داشته تصرف مطلقه خداوند را نشان میدهند.
تحلیل :
لیکن در مورد این دسته از آیات نمیتوان این اطالق را به تمامه پذیرفت و بنا بدالیلی که اینک بدان
اشاره میکنیم حتما میبایست آن را مقید بدانیم :اولین و مهمترین دلیل ما تعارضی است که بین این
آیات و دسته دیگری از آیات که ذیال بدان اشاره میکنیم وجود دارد .آیاتی که اختیار و تفویض را برای
انسان اثبات میکند و کنترل را درونی میانگارد .لیکن شاهد دیگری که ما را بر آن میدارد تا دسته
دومی را بر اولی ترجیح داده و دسته اول را مقید کنیم ،گروه دیگری از آیات است که تصریح در نفی جبر
انگاری دارند .در میان این آیات بارزترین آیه ،آیه  148سوره مبارکه انعام است؛ در این آیه شریفه خداوند
متعال به بیان اعترافات مشرکان در روز قیامت پرداخته که میگویند:
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وه لَنا إ ِْن تَتَّبِ ُع َ
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ُ ُ
ذاقُ َ َ
آوردند به زودى خواهند گفت :اگر خدا مىخواست ،نه ما و نه پدرانمان شرك نمىآورديم ،و چيزى را
[خودسرانه] تحريم نمىكرديم .كسانى هم كه پيش از آنان بودند ،همينگونه [پيامبران خود را] تكذيب
كردند ،تا عقوبت ما را چشيدند .بگو :آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد؟ شما جز از
گمان پيروى نمىكنيد ،و جز دروغ نمىگوييد» .مشاهده میشود که خداوند در این آیه صراحتاً به تکذیب
قول مشرکان پرداخته و این عقیده را که شرک خود را تنها به خداوند نسبت دادهاند نفی کرده است .لذا
میتوان این آیه قرآن را صریحترین آیه در نفی اعتقاد به جبر و کنترل بیرونی مطلق دانست .لیکن اینکه
آیا بیرونی بودن کنترل بهطور مطلق منتفی باشد ،این آیات اشارتی بدان نداشته و حداقلی از آن را برای
انسان اثبات میکند که در ادامه مباحث بیشتر به شرح آن میپردازیم.
دسته دوم از این دست ،آیاتی است که ایجاد تغییر از جانب خداوند را منوط به تغییر از جانب خود
انسانها میداند .برای نمونه از این دست میتوان به آیه 11سوره مبارکه رعد و  53انفال اشاره کرد .در
بات
آیه ا ّول ،خداوند متعال ایجاد تغییر از جانب خود را منوط به تغییر توسط انسان دانسته است« :ل َ ُه ُم َع ِّق ٌ
َ
َّ
ير ما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغيِّ ُروا ما ب ِ َأنْ ُف ِسه ِْم َو إِذا أَرا َد اهلل ب ِ َق ْو ٍم ُس ْوءا ً
ِم ْن ب َ ْينِ يَ َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه يَ ْح َف ُظون َ ُه ِم ْن أ ْم ِر اهلل إ َِّن اللَ ال يُ َغ ُ
فَال َم َر َّد ل َ ُه َو ما ل َ ُه ْم ِم ْن ُدون ِ ِه ِم ْن ٍ
وال» .در این آیه ضميرهاى چهارگانه «له»« ،يديه»« ،خلفه» و «يحفظونه»
وجود دارد که در مورد مرجع ضمیر این ضمایر و بهشکل خصوص مرجع ضمیر «له» اختالف نظر وجود
دارد و مراجع گوناگونی برای آن برشمردهاند(طبرسی ،1372 ،ج )431 :6لیکن بهنظر میرسد همه به
يك مرجع برمىگردند و پیش از اين ضمائر ،كلمهاى كه شايستگى و تناسب مرجعيت هر چهار ضمير را
«م ْن أَ َس َّر ال ْ َق ْو َل  ،»...قرار داشت ،و
داشته باشد نيست بهجز كلمه موصول « َمن» ،كه در آيه قبل در جمله َ
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آن همان انسان است كه خداوند در جميع احوالش از او با خبر است ،و همين انسان شخصی است كه
معقباتى در پيشرو و پشتسر دارد(زمخشری1416 ،ق ،ج517 :2؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج)308 :11
در این آیه شریفه بالفاصله پس از اینکه برای انسان مراقبانی را از پیش و پس بر میشمارد که وی را
حفاظت میکنند ،به این موضوع مهم و مبنایی میپردازد که تغییر از جانب خداوند منوط بهتغییر از
جانب خود شخص است و اگر وی این تغییر را ایجاد کرد خداوند نیز تغییر خواهد داد .لیکن در ادامه آیه
تنها اراده خداوند را منشأ اثر دانسته و دیگر ارادهها را در برابر اراده خداوند بال اثر میداند .بهعبارت دیگر
قسمت ا ّول ،مفید معنای اختیار و تفویض است و قسمت اخیر ،جبر را متبادر اذهان میکند و این موضوع
همان چیزی است که اهمیت تبیین ارتباط درست میان ایندو قسمت را دو چندان کرده است و ما را بر
آن داشته است تا برای دستیابی به موضوع مورد نظرمان و درونی یا بیرونی بودن کانون کنترل از دیدگاه
قرآن به سراغ به اهمیت بیشتری به تبیین این آیه بپردازیم .بهعبارت دیگر دو گونه مختلفی که پیش از
این بدان اشاره کرده بودیم در این آیه دیده میشود و وجه جمع بین این دو گونه را نیز میتوان از همین
آیه یافت .آیه  53سوره انفال نیز مفهومی همراستای همین آیه را انتقال میدهد.
لذا ما اینجا ابتدائاً به جهت جامعیت این آیه در برداشتن هر دو مفهوم جبر و اختیار ،بهتبیین و جمع ،در
این آیه میپردازیم.
در این آیه شریفه ابتدا خداوند متعال نگهبانانی را برای انسان مقرر میکند و سپس ایجاد تغییر از جانب
خود را به ایجاد تغییر توسط افراد منوط میکند و با این شرط است که ادامه آیه تحقق مییابد و اراده
خداوند محقق شده فرض میشود و در این هنگام دیگر چیزی نیز نمیتواند جلوی اراده خداوند را بگیرد.
تنها نکتهای که جا دارد تا در مورد آن در این قسمت به بحث و گفت و گو بپردازیم این نکته است که
تصریحی که در این آیه وجود دارد و اراده خداوند بدان تعلق گرفته است تنها «سوء» میباشد نه همه
اعمال و این در حالی است که پیش از آن و در مورد ایجاد تغییر ،بهطور کلی سخن رانده شده بود و
تقییدی به جهت مثبت و یا منفی نداشت لذا محتمل است که این قسمت تنها به امور خیر و نیک منحصر
باشد و قسمت دوم که از تغییر ناپذیر بودن اراده الهی سخن میران َد به اعمال سوء متعلق باشد(طبرسی،
 ،1372ج432 :6؛ طوسی ،بیتا ،ج238 :6؛ زمخشری1416 ،ق ،ج )517 :2البته این احتمال نیز وجود
شر باشد(طباطبایی1417 ،ق،
دارد که عموم در آیه مد نظر باشد و مراد از تغییر در هر دو بعد خیر و ّ
ج )311 :11لیکن آنچه بیش از این با سیاق متناسب است و روایات نیز آن-را تقویت میکنند همان
معنای ا ّول است که تغییر ،به نعمت و عدم امکان تغییر ،در نقمت باشد(بحرانی ،1334،ج237 :3؛ فیض
کاشانی ،1362 ،ج.)61 :3
با این بحث نسبتاً مفصلی که اینجا ارائه کردیم میتوانیم بهگونهای به تبیین «االمر بین االمرین» بپردازیم؛
بهعبارت دیگر اختیار و جبر ،همانگونه که در اهم کتب کالمی شــیعی نیز تبیین شده است(طوسی،
1393ق :فصل سوم) امر سادهای در محسوب نمیشوند و هیچ کدام از آنها بهطور مطلق قابل پذیرش
نیستند و اهل بیت(ع) با اهل جبر و تفویض ،هر دو ،مخالفت داشته و امری بین ایندو که شاید فهم آن
نیز خیلی ســهل الوصول نباشد پذیرفتهاند(کلینی1419 ،ق ،ج )159 :1ما در اینمقاله در مقام تعیین
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میزان جبر و اختیار در زندگی بشر نیستیم ،چراکه این امر خود بهپژوه00شی مستقل نیازمند است ،لیکن
توجه به آنچه که تاکنون بیان
بهرهای که ما میتوانیم از این موضوع در این مقال ببریم آن است که با ّ
کردیم ،کنترل درونی و بیرونی هر دو در مورد انسان صادق است لیکن ایندو نسبت به یکدیگر میتوانند
حالت تقدیم و تاخر داشته باشند به این صورت که کنترل درونی ابتدائاً وجود دارد و در پی آن کنترل
بیرونی فعال میشود که تغییری نیز در آن نمیتوان ایجاد کرد.
اکر بخواهیم کمی بیشتر به تبیین قرآنی این مقوله بپردازیم میتوانیم به آیات 67توبه و 19حشر نیز
توجه داشته باشیم .در این آیات ،خداوند فراموشی خود نسبت به انسانها را منوط به فراموشی خود آنها
ّ
میداند .گرچه نسبتدادن فراموشی در این آیه شریفه به خداوند از متشابهاتی محسوب میشود که
علما در تبیین آن اختالفاتی دارند(طبرسی ،1372 ،ج ،)398 :9لیکن برخی این آیه را در تحلیل و تبیین
«إن اهلل یحول بین المرء و قلبه»(االنفال )24/بهعنوان شاهد آورده و چگونگی حیلوله خداوند را با این
آیه َّ
آیه تبیین میکنند(معرفت1418 ،ق ،ج .)91 :1به این معنا که تعذیب خداوند در این آیه شریفه که به
نسیان خداوند تعبیر شده است پس از نسیان انسان نسبت به خودش به وقوع پیوسته است.
لذا میتوان نتیجه گرفت که کنترلی که از جانب خداوند بر انسان وجود دارد ،در پی و متناسب کنترلی
است که خود انسان بر خود دارد و در حقیقت کنترل بیرونی موخر از کنترل درونی و متناسب با آن
توجه شود که انسان بر مدار اعمال پیشینی
صورت خواهد پذیرفت .البته شایسته است که به این نکته ّ
خود حرکت میکند و گریزی از اعمال خود ندارد و اعمال پیشنی او هستند که چگونگی اعمال پسینی
را رغم میزنند و این مطلب مهم همان چیزی است که آیه 84سوره اسراء بر آن داللت دارد .آنجا که
ى َسبيالً»(اسراء.)84/
ى شا ِك َلتِ ِه ف ََرب ُّ ُك ْم أَ ْع َل ُم ب ِ َم ْن ُه َو أَ ْهد 
خداوند متعال میفرماید« :قُ ْل ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َعل 
در این آیه شریفه خداوند متعال بر کنترلی که اعمال پیشینی بر اعمال پسینی دارند اشاره داشته و انسان
توجه بیشتر به اعمال پیشنی وامیدارد .بنابراین میتوان این نکته را نیز بر مطالب پیشین اضافه کرد
را بر ّ
که اعمال خود انسان نیز میتوانند بهعنوان کنترل بیرونی عمل کنند و نتیجه آنها بدون آنکه در اختیار
انسان باشد در زندگیش و چگونگی عملکردش موثر واقع شوند.
لذا بر اساس معارف قرآنی انسان تحت تاثیر هر دو نوع کنترل درونی و بیرونی بوده تنها با این تفاوت که
کنترل درونی نسبت به بیرونی نقش مقدمهای و پیشینی داشته و میتوان با حرکت درست و اعمال صالح
کنترل بیرونی را نیز تحت تاثیر قرار داد و هدایت کرد.
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 -6نتیجه
توجه به آنچه که تاکنون بدان اشاره کردیم ،بهنظر میرسد قرآن کریم پیرامون درونی یا بیرونی بودن
با ّ
جایگاه کنترل موضعی میانه داشته و هیچ کدام از آنها را بهطور مطلق نفی نمیکند و میتوان آیاتی را
موافق هر یک از این دیدگاهها یافت که وجه جمع آنها نیز اتخاذ راهی میانه است که بهشکلی نسبی
هر یک از آنها را تایید میکند؛ آنهم بهنحوی خاص به اینصورت که ابتداء درونی بودن کانون کنترل
را اثبات کرده و در پی آن و متناسب با آن ،کنترلی بیرونی بر فرد وجود خواهد داشت که گریزی از
آن نخواهد داشت و این طریقه به گونهای ترکیبی و پیچیده تا به آخر ادامه خواهد داشت .این موضوع
توجه به درونی و
بههمین شکل در روانشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و شخصیتهای گوناگونی با ّ
یا بیرونی بودن کنترل نام برده شده است که این هم به معنای نفی یکی از اینها نیست بلکه به غالب
بودن یکی از اینها در فرد اشاره دارد و در مجموع نیز غلبه کنترل درونی ،مزایا و منافع بیشتری برای
فرد و جامعه در برخواهد داشت.
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