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Human's or God's Will: A Cosmological Critique of the Theory of Attribution

and its Role in Achievement and Mental Health

Abul'fazl Ghaffaury and Reza Mohammadi

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Fritz Heider argued that academic motivation is under influence of what we attribute our 
success and failure to that. Julian Rotter divided the attributed causes to internal and external.
Attribution theory suggests educators convert external attributions to internal ones, because 
external attributions, in some cases, are maladjusted and insufficient. External attributions are 
uncontrollable and unstable. In other words, attribution to external factors does not have any 
positive motivational effect. Therefore, attribution to God intervention (in terms of helping or 
not helping one's academic achievement) is kind of external attribution. Based on the
attribution theory, my will and God's will are considered as two distinctive sources of causality. 
It is I, who decides, plans and act or it is God who does all that. This article proposes that I and 
God can share sources of causality. We act and then God help us in attaining our target. In 
addition, we are not totally free. That's true that blaming external factors for failures can 
enhance some people's mental health, it is also true that a dominant external attribution styles 
can prevent many from taking an active life in coping with their lives problems and causes 
them under-motivation. Conversely, there are many successful people who see God and His 
will at the core of their success.  This article does not intend to (as pragmatist approach) explain 
that how acceptance of "God help" has positive psychological effects (e.g., increasing hope in
positive future), but it proposes questions such as (a) is attribution of success to "God help"(as 
external attribution) maladjusted; (b) if all external attribution are maladjusted, how do we 
evaluate the contradicting evidence? In response to these questions, we will argue that human's
will and "God's will" are consistent, when pursuing goals with good deed. We can accept the 
role of human's will (as an internal factor) and the God's will (as an external factor)
simultaneously; while the person still is well-motivated and potentially successful. This kind of 
attribution is provoking and assuring. Finally, we argue that human beings are neither acting 
totally freely nor deterministically.
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  :اراده خدا یا انسان

  شناسانه بر نظریه اسناد و نقش آن در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی نقدي هستی

  

  استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد :دکتر ابوالفضل غفاري

  دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد :رضا محمدي چابکی

  

  مقدمه

و کنترل رفتار انسـان   بینی زیرا تا علل رفتار شناخته نشوند، پیش. شناختی انسان، بحث از علیت رفتار آدمی است مباحث روان ترین یکی از مهم

شناسـی را تـاریخ    شاید بتـوان تـاریخ روان  . شناسی است ترین اصطالحات حوزه روان رو، اصطالح انگیزش یکی از باسابقه از این. امکان نخواهد داشت

گـردد و فیلسـوفان    باز مـی ) Free Will(هاي فیلسوفان قدیم درباره مفهوم آزادي اراده  این بحث از نظر تاریخی به اندیشه .یزش دانستبحث از انگ

  .، ناگزیر از بحث در این خصوص هستندجدید نیز در توجیه و تبیین ماهیت رفتار آدمی و میزان تأثیر عوامل مختلف بر آن

 1980و  1970هـاي   در دهه) Bernard Weiner(ها که توسط برنارد واینر  یکی از این نظریه. گیزش وجود داردهاي متعددي درباره ان نظریه

هـاي موفقیـت و    افـراد دربـاره علـت   ) ادراك و تفسـیر (چگونگی تفکر طبق این نظریه، . نام دارد) Attribution Theory(ارائه شد، نظریه اسناد 

، 1986 ،1972واینـر،  ( تغییرناپذیر دوران نخسـتین زنـدگی   شود، نه تجارب نگیزش پیشرفت آنان محسوب میا هاي اصلیِ کننده شان تعیین شکست

هاي انگیزشی قبل  توان انگیزش پیشرفت سطح پایین کودکان را افزایش داد، بیشتر از نظریه این نظریه این است که می چون فرض .)2006، 1995

  .کند شان امیدوار می وظایفآمیز  از آن معلمان را در انجام موفقیت

رو،  از این. ترین منبع انگیزشی انسان است نخستین فرض اساسی نظریه اسناد این است که جستجو براي درك و فهم امور و عامل رویدادها مهم

بنـا بـه تعریـف،    . پردازند ها می آن است که در آن، افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بینهایی  هدف این نظریه پیدا کردن راه

 اسـناد،  .کنـد  گزیند اشاره مـی  ویژه کسب موفقیت یا مواجهه با شکست، برمی هایی که فرد براي رویدادها یا نتایج اعمالش، به اصطالح اسناد به علت

ملی مانند توانایی، تالش، خلـق و خـو، دانـش، شـانس،     افراد اغلب اعمالشان را به عوا. دهد کننده رفتارشان را بازتاب می ادراك افراد از عوامل تعیین

  ).2005و فراد،  3، والکر2، فراد1کالبرایت(دهند  هاي غیرمنصفانه نسبت می ها، مداخله دیگران یا سیاست کمک دیگران، عالقه، وضوح دستورالعمل

) Locus of Control(منبـع کنتـرل عوامـل    : مهم است بعدشان داراي سه  هاي ها و موفقیت هاي افراد از شکست طبق این نظریه، اکثر تبیین

قابلیت کنتـرل عوامـل  ، و )Stable-Unstable( )ناپایدار-پایدار() Stability(پایداري یا ثبات عوامل ، )Internal-External) (بیرونی-درونی(

)Controllability( )ناپذیر کنترل-پذیر کنترل( )Conrollable-Uncontrollable( ) ،جایگـاه   مفهوم منبع کنتـرل در این میان،  ).1986واینر

و درباره نظام اعتقادي افراد در رابطه بـا منـابع تقـویتی تـدوین شـده      ) Julian Rotter ()1966(توسط جولیان روتر  ابتدا این مفهوم .مهمی دارد

هـا و   گروهی که موفقیـت : شوند و دسته تقسیم میلف از لحاظ اعتقاد به مکان کنترل به ددر این دیدگاه چنین فرض شده است که افراد مخت. است

هـاي   هـا و شکسـت   ، و گروهی که موفقیـت )کنترل درونی(دهند  نسبت می )مثالً توانایی یا تالش شخصی خود( هاي خود را به شخص خود شکست

تواند به تـالش   اسناد درونی بعداَ می ).یکنترل بیرون(دهند  نسبت می )مثالً سطح دشواري تکلیف یا شانس( خود را به عوامل محیطی بیرون از خود

طـور   ت او براي انجام یک وظیفـه مهـم بـه   توانایی، صالحیت فرد یا مهار). 2003، 6؛ پریش1980، 5و پاسر 4اسکانالن( شود فرد فروکاستهو توانایی 

بیرونی مدعی است که فاکتورهایی بیرون از  اسناد. دهد آمیز است و تالش، کاري است که شخص براي به اتمام رساندن یک هدف انجام می موفقیت

بیرونـی   عواملشخص علیت را به  ،شوند و بنابراین باعث یک رویداد می) هاي غیر معمول از سوي دیگران شانس، سختی تکلیف، معلم و کمک( فرد

، و ایجاد یک سـبک تـدافعی و   )2006، 9آنو هی ـ   8؛ کاي ـ هانگ 1984، 7ایمز(دهد و این منجر به افت عقیده فرد در سودمندي تالش  ارجاع می

عنـوان عملکـردي از رفتـار     ، افراد وقایع مثبـت و منفـی را بـه   روتر عنوان کرد که در منبع کنترل درونی). 1986، 10لگت(شود  بیهودگی در فرد می

  .ددانن کنند، اما در کنترل بیرونی افراد وقایع مثبت و منفی را خارج از کنترل خود می خویش ادراك می
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و ) Self-concept(ها تأثیرات پایداري بر عزت نفـس، خودپنـداره    تاریخچه موفقیت یا شکست افراد در زندگی خود و اسنادهاي مربوط به آن

ریـزي   داراي منبع درونی کنترل معتقدند که رویدادهاي مثبت زنـدگی در نتیجـه برنامـه    افراد .انتظارات فرد درباره نتایج اعمال خود در آینده دارد

در مقابـل،  . کننـد  آید، لذا براي هرگونه عمل و رفتار خود و پیامدهاي ناشی از آن قبول مسئولیت مـی  دست می گیر خود آنان به دقیق و کوشش پی

اص دیگـر را  بینند و بخت و اقبـال، تصـادف، یـا اشـخ     گونه رابطه علت و معلولی نمی داراي منبع کنترل بیرونی بین رفتار خود و رویدادها هیچ افراد

هـاي علّـی در    یکی دیگر از پیامـدهاي نسـبت دادن   .کنند دانند، در نتیجه براي اعمال و رفتار خود قبول مسئولیت نمی مسئول نتایج رفتار خود می

لّـی تاحـدودي   هـاي ع  دادن عبـارت دیگـر، نسـبت    بـه . رابطه با منابع درونی و بیرونی کنترل، رابطه آن با احساس احترام به خود یا عزت نفس است

شـود   هاي درونی چون توانایی و تالش نسـبت داده مـی   پیامدهاي مثبت رفتار که به علت. کننده پیامدهاي عاطفی موفقیت و شکست هستند تعیین

سـبت  اما، موفقیتی که به علل بیرونی چون بخت و اقبال یـا کمـک دیگـران ن   . کند در شخص احساس غرور و عزت نفس یا اعتماد به خود ایجاد می

کند کـه نحـوه اسـناد علّـی مـا دربـاره        نظریه اسناد تأکید میهمچنین، ). 1972وینر، (کند  ر و اعتماد به خود ایجاد نمیشود، احساس غرو داده می

ر دارند در آینـده نیـز   اند که افراد داراي منبع کنترل درونی انتظا مطالعات بسیار زیادي نشان داده. باشد کننده انتظارات آینده ما می رفتارمان تعیین

).1995، 1986وینر، (آمیز در آینده را ندارند  در مقابل، افراد داراي منبع کنترل بیرونی انتظار عمل موفقیت. موفق شوند

یـر  اي در صـدد تغی  بینانـه  صـورت واقـع   پیشنهاد اساسی نظریه اسناد به مربیان براي پیشرفت تحصیلی شاگردان این است که تا حد ممکن و به

این امر خیلی براي سیستم آموزش و پرورش اهمیت دارد که افراد، داراي منبع کنترل درونی باشند تا  .اسنادهاي بیرونی به اسنادهاي درونی باشند

مـوزانی اسـت   آ یکی از مشکالت آموزشی، وجود دانش ).2009و همکاران،  1سرین( ها، تحقیقات و تفکراتشان تأثیر داشته باشند بتوانند روي فعالیت

هـا و   ها بـین موفقیـت   آن .هاي پیاپی آنان در یادگیري ناشی شده است این خودپنداره ضعیف از شکست. که داراي خودپنداره سطح پایینی هستند

وزشـی تغییـر   هـاي آم  رو، یکی از اهـداف برنامـه   از این. دهند بینند و شکست خود را به فقدان توانایی خود نسبت می اعمال خود رابطه نزدیکی نمی

هـدف تغییـر   پرداخته است که با هایی  برنامهبه معرفی ) Lefrancois) (1997( عنوان نمونه، لفرانکویس به .گونه اسنادهاي ناسازگار است دادن این

یت و شکست خود را آموزان بدین جهت هدایت شوند که موفق ها سعی بر این است که دانش در همه این برنامه. اند تدوین شدهدادن اسنادهاي غلط 

.هاي شخصی نسبت دهند ها و تالش به کوشش

بررسـی   عبـارت دیگـر، قصـد    به. نقش خداوند: بپردازیمیکی از اسنادهاي بیرونی که جنبه متافیزیکی دارد بررسی در ادامه، قصد آن داریم تا به 

 م داد که آیا چنین اسنادي نیز از نوع اسـنادهاي غلـط و مخـرب   و در نتیجه، بدین پرسش پاسخ خواهی را داریمدر تبیین رفتار آدمی  نقش خداوند

  .شود یا خیر محسوب می بیرونی

طبق نظریه اسناد، نسبت دادن علل رویدادهاي جهان به خداوند و پذیرش جاري بودن اراده خداوند بر همه امور و نقش کمک او در رسیدن به 

اگر فردي موفقیت یا شکسـت خـود را بـه خواسـت و اراده خداونـد       .شود ثبات محسوب می ر و بیهدف و موفقیت، نوعی اسناد بیرونی، کنترل ناپذی

نسبت به رفتار خود داشته باشد، طبق نظریه اسناد این فرد به نـوعی نگـرش غلـط و    ) Fatalistic(طور کلی، نگرشی تقدیرگرایانه  نسبت دهد و به

ناپذیري، و مأیوس بودن و ناامیدي نسبت به آینده نخواهـد   ین، خودپنداره ضعیف، مسئولیتمخرب معتقد بوده و پیامد آن چیزي جز عزت نفس پای

رو، مسئولیت تمـام رفتارهـاي    خورد و از این دست خود او رقم می زیرا انسان موجودي داراي اراده آزاد و کامالً مختار بوده و سرنوشت او تنها به .بود

که علت اصلی موفقیت خـود را   بسیاري وجود دارند افراد موفقدهند که  نشان میشواهد ه، بسیاري از برخالف این دیدگا .وي بر عهده خودش است

توان به این مـوارد اشـاره    عنوان نمونه، می به .دانند در حالی که از اسناد درونی نیز غافل نیستند، ناشی از اسناد بیرونی یعنی اسناد به کمک خدا می

  :داشت

اش وجود دارد و اگر توکل از او گرفته شود دیگـر   کند توکل به خدا در همه مراحل زندگی عنوان می ،م چند زبانه جهانمرد دو ،»علی پیرهانی«

تـرین عامـل موفقیـت     نیز کمک خداوند را در تمام مراحل زندگی مهـم  ،، قهرمان جودوي جهان»آرش میراسماعیلی« ).1386امیري، ( هیچ نیست

  .)1387صیادي، ( داند خود می

در مبناي هستی شناختی، تقابل نقش : شوند وضوح مشاهده می ر نگاهی فلسفی به این دیدگاه، مبانی هستی شناختی و انسان شناختی زیر بهد

 عنوان دو علت متمایز از یکدیگر، در بروز رفتار آدمی مفروض قرار گرفته و در مبناي انسان شناختی، تنها علت رفتار آدمی به انسان و نقش خداوند،

عبارت دیگر، طبق این نظریـه، منشـأ    به .طور کلی، انسان را موجودي داراي اراده آزاد و مختار مفروض گرفته است به خود وي نسبت داده شده و به

  .تواند در این باره دخالت داشته باشد تمام رفتارها و کردارهاي آدمی، خواست و اراده خودش است و هیچ موجود دیگري، حتی خداوند، نمی

م در ادامه این مقاله، با نگاهی مختصر به مسأله اراده آزاد آدمی در تاریخ اندیشه بشـري، بـه بررسـی ایـن مسـأله در رهیـافتی الهیـاتی خـواهی        

اه هاي اسالمی به ارائـه دیـدگ   در نهایت، با تشریح یکی از دیدگاه. هاي مربوطه را در دو حوزه مسیحیت و اسالم بررسی خواهیم کرد پرداخت و پاسخ

  .کشیم نقد می پردازیم و مبانی نظریه اسناد را در این خصوص به  خود می
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  مسأله اراده آزاد آدمی

پرسش اساسی در ایـن   .است) Free Will(قدمت زیادي در تاریخ اندیشه بشري دارد، بحث از اراده آزاد یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی که 

گونـه   که در این خصوص هـیچ  ا انجام ندادن رفتار و اعمال خود داراي اراده و عزم و تصمیم است یا اینبحث این است که آیا انسان در انجام دادن ی

دهد بـر اسـاس اختیـار     عبارت دیگر، آیا کارهایی که انسان انجام می به کند؟ طور جبري عمل می اختیاري از خود نداشته و کامالً  یا حداقل نسبتاً به

اندیشـه  تـاریخ  بیرونی، قوانین طبیعت و اموري از این قبیل هستند و اراده آزاد یا اختیار توهمی بـیش نیسـت؟    خودش است یا فقط معلول عوامل

مسلک بوده و در پی انکار هرگونه آزادي عمل براي انسـان   گروه اول جبري :بشري در پاسخ به این پرسش اساسی شاهد سه موضع عمده بوده است

تري از اختیـار   اند تصویر معقول گروه سوم که تالش کرده .اند قیدوبند دانسته در اعمال و رفتار خویش آزاد مطلق و بیگروه دوم که انسان را . اند بوده

  ).2004، 3؛ پینک2002، 2؛ کین1999، 1دیلمن(آدمی ارائه دهند 

فلسـفی،   گونـاگون  هـاي  رهیافـت  بـا ین اندیشمندان و متفکر است واین مسأله از زوایاي مختلف و ذیل علوم متعددي مورد کنکاش قرار گرفته 

خود نسبت به ماهیـت و هسـتی    و هریک از زاویه نگاه و تخصص  باره پرداخته به بحث در این ...الهیاتی، روان شناختی، زیست شناختی، تاریخی، و 

رهیافت اول که . راي بررسی این مسأله متصور شدب عمدهتوان دو رهیافت  ، میطور کلی به .اند ارائه کرده درباره این مسألهرا هاي خود  دیدگاهانسان، 

در بـروز افعـال و    )omnipotent divinity(قـادر مطلـق    به بررسـی میـزان نقـش خداونـد     ،طور خاص میان فیلسوفان الهی مطرح بوده است به

 hard( تـام  سـوي آن، تقـدیرگرایی   کگیرنـد کـه در یـ    ها و نظریات موجود در این رهیافت در طیفی قـرار مـی   دیدگاه .پردازد رفتارهاي آدمی می
fatalism( ) (تـام  ، اختیـارگرایی و در سـوي دیگـر  ) اعتقاد به تأثیر مطلق خواست و اراده خداوند و عدم اختیار آدمـیhard Libertarianism( 

 نقـش قـوانین علمـی و فلسـفی در    رهیافت دوم از منظري فلسفی و علمی به بررسی میزان  .قرار دارد) اراده آزاد مطلق آدمی و عدم حضور خداوند(

 تـام  سـوي آن، جبرگرایـی   گیرند که در یک ها و نظریات موجود در این رهیافت نیز در طیفی قرار می دیدگاه .پردازد بروز افعال و رفتارهاي آدمی می

)hard determinism( )اراده آزاد مطلـق  (ختیـارگرایی تـام   ، او در سوي دیگر) اعتقاد به تأثیر مطلق قوانین علمی و فلسفی و عدم اختیار آدمی

  .قرار دارد) آدمی و عدم تأثیر قوانین علمی و فلسفی

  

  رهیافت الهیاتی به مسأله

پاسـخ داده و نتـایج   مسأله جا، با توجه به سؤال اصلی این مقاله قصد داریم با تدقیق بیشتر در رهیافت نخست، از منظري اسالمی به این  در این

هـا را   اراده آزاد طیفـی از پاسـخ  مسأله گونه که اشاره شد، رهیافت الهیاتی به  همان .ره سؤال اصلی مقاله مورد بررسی قرار دهیماین نوع نگاه را دربا

نگاهی بـه تـاریخ   . حوزه الهیات مسیحی قابل مشاهده است هم در حوزه الهیات اسالمیها هم در  طور خاص این طیف پاسخ به. همراه داشته است به

  .تواند مؤید این نکته باشد الهیات این دو دین می

ي افرادعنوان نمونه،  به. هاي گوناگونی را از هم متمایز کرد توان دیدگاه هاي اولین متفکران مسیحی درباره مسأله اراده آزاد می در بررسی اندیشه

در باب « خود، در کتاب آگوستین. اند آدمی پرداخته به انکار اراده آزاد )تقدیرگرایی تام(در یک سر طیف  )saint Augustine(آگوستین  همچون

پـردازد و   به توضیح دیدگاه خود می) Evodius(در ضمن گفتگویی با شخصی به نام اوودیوس ) On Free Choice of the Will( »آزادي اراده

افـرادي همچـون    از سوي دیگـر،  .این باور است که آینده انسان نه به اعمال او بلکه به عمل انسان نخستین و اراده آزاد خود خداوند بستگی داردبر 

 اسکاتوس اراده را کامالً آزاد کـرد و آموخـت کـه   . قرار داشتند) اختیارگرایی تام(در سوي دیگر طیف ) Jahn Duns Scotus(جان دانز اسکاتوس 

افـرادي همچـون تومـاس آکوینـاس     . تواند میان حس و قانون اخالقی حکـم کنـد   عبارت دیگر، اراده کامالً آزاد است و می به. اراده برتر از عقل است

)Saint Thomas Aquinas(  آکویناس معتقد بـود  . هاي آدمی داشتند در کنش نگاهی معتدل به نقش اراده آزادنیز در میانه این طیف بودند که

ه و که انسان موجودي است که توأمان داراي اراده و عقل است و اراده او ممکن است بعد از عقل وي ظاهر شود و کاري را که عقل به او حکم کـرد 

گاه البته آکویناس با مدنظر قرار دادن اصول مذهبی مجبور شـد دیـد   .را درست پنداشته انجام دهد ولی اراده مختار است بدان عمل کند یا نکند آن

بـا وجـود   . تواند موجب رستگاري شود او نیز مانند آگوستین به گناه اصلی نظر داشت ومعتقد بود که تنها فیض الهی می. خود را تاحدي تعدیل کند

؛ 1990، 4انگلـین (بایست با نیت الهی همکاري داشته باشـد   خواهد رستگاري را بر کسی روا دارد، اراده آن شخص نیز می این، زمانی که خداوند می

  ).1999، 5دیلمن
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این خصوص طورکلی در  به. شود هاي مختلف نسبت به این مسأله در حوزه الهیات اسالمی نیز مشاهده می گیري بندي درباره جهت این طبقه

) گرایی ین االمرین یا نظریه میانهنظریه امرٌ ب(و امامیه ) معتقد به اختیارگرایی تام(، معتزله )معتقد به تقدیرگرایی تام(هاي اشاعره  توان به دیدگاه می

  .اشاره داشت

تنها  پس. گردد عمومیت خالقیت خداوند شامل افعال آدمى نیز مى بنابراین،خالق و آفریدگار همه چیز است و خداوند  نظر اشاعره، اساس بر

خویش ندارد و لذا جایى براى مختار  در ایجاد فعل خداست که خالق اعمال انسان است و معناى این حصر آن است که آدمى خود هیچ نقشى

توان  ها می البته از دیدگاه اشاعره اعتقاد به علم مطلق و ازلی خداوند و اعتقاد به شمول اراده الهی نیز مواردي هستند که از آن .بودن او نخواهد بود

  ).1996، 2لیمن ؛ نصر و1993، 1کربن(نفی اراده آزاد آدمی استفاده کرد براي دفاع از تقدیرگرایی تام و 

که افعال اختیارى انسان صرفاً معلول قدرت اوست و آدمى در انجام این افعال کامالً مستقل است و خداوند هیچ  دمعتزلیان نیز معتقد بودن

عادالنه  ،ى دیگرو از سو بودندصفت عدل خداوند  حفظسو درصدد  از یک ها آن زیرا. است شدهبه او تفویض  و تمام امور نقشى در این افعال ندارد

 ریزد، میاساس تکلیف و شریعت در هم  ،ها در انجام افعال خود مستقل نباشند اگر انسان. پنداشتند مختار بودن او میدر  را مجازات انسان بودن

کربن، ( خواهد داشتصورت هیچ انسانى در قبال افعال خود شایسته مدح یا ذم نیست و هیچ کس استحقاق ثواب یا عقاب الهى را نچرا که در این 

  ).1996؛ نصر و لیمن، 1993

و راهى دقیق و ظریف را در پیش  یدهمخالفت ورز هاي دیگر دیدگاهبا  هیچ افراط و تفریطی،بدون  متکلمان امامیه در میانه این طیف،

اساس این  بر. کند ینیز حفظ مرا عدل الهى  عمومیت علم و اراده خداوند و ،اصولى چون توحید افعالى ،در کنار اختیار انساناین نظریه، . رفتندگ

رابطه  ،براى مثال .نیز منتسب استحقیقى به خداوند  طور به ،منسوب است به خود انسان در حقیقت که گونه افعال اختیارى انسان همان ،نظریه

نویسنده و هم به خود او نسبت را هم به دست توان فعل نوشتن  فعل انسان همانند رابطه نویسنده با دست اوست که در آن مىفاعلیت خداوند با 

شکان دستگاهى زاما پ ،که دستان او فلج شده و از کار افتاده است شود میشخصى فرض در مثال دیگر،  ).1996؛ نصر و لیمن، 1993کربن، ( داد

که  شود میفرض  ضمناً. حرکت دهدبه اختیار را  تواند دستان خود شخص مزبور مى ،کار افتادن آن صورت به اند که در الکتریکى در اختیار او نهاده

 هاي خود وسیله دست به  اگر شخص دوم دستگاه را به کار انداخته و شخص اول، در این صورت. شخص دیگرى است اختیار این دستگاه در دکلی

  .توان به هر دو شخص نسبت داد آن کار را مى، انجام دهد اختیاريکارى 

دانند، اراده الهی را مطلق  الوجود می ها چون خداوند را واجب آن. اسالمی نیز به اشکال گوناگون اثبات شده است حکمايدیدگاه اخیر از سوي 

عبارتی، همه موجودات عالم از حیث ذات و آثار متعلق  به. انگارند نوعی معلول خداوند می دانسته و با پذیرش اصل علیت، همه موجودات عالم را به

بنابراین، موجودات هم در ذات و هم در افعال متکی به خداوند هستند و خداوند هم . است» وجود ربطی«ها  عنی وجود آنبه خداوند هستند، ی

یعنی خواست و اراده خداوند در طول اراده . البته این نوع ارتباط از نوع ارتباط طولی است نه عرضی. علت وجودشان است و هم علت افعالشان

گونه اظهار داشت که خواست و اراده خداوند این بوده است که  توان این می). 1996؛ نصر و لیمن، 1993کربن، (رض آن نه در ع آدمی قرار دارد

  .ها نه مجبور تام هستند و نه مختار تام در این صورت، انسان. خواهند انجام دهند آدمیان داراي اراده آزاد باشند و مختارانه هرچه می

خوبی با مجموعه آیات قران، کتاب مقدس مسلمانان، همخوانی دارد و  عره و معتزله، دیدگاه متکلمان امامیه بهبرخالف نظریات اشاهمچنین، 

ها  توان نظریه مذکور را از آن ها می گرایانه به آن با نگاهی کل در قرآن آیات متعددي وجود دارد که. دهد اي جامع و هماهنگ ارائه می نظریه

  : کنیم عنوان به تعدادي از این آیات اشاره می جا به در این. استنباط کرد

)29:کهف(» بگو حق از سوي پروردگارتان است؛ پس هرکس که بخواهد، ایمان آورد و هرکس که بخواهد، کافر شود«-1

)21:طور(» هرکسی در گرو دستاورد خویش است«-2

)3:انسان(» ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس«-3

)46:فصلت(» کار شایسته کند، به سود خود اوست و هرکه بدي کند به زیان خود اوستهرکه «-4

)29:تکویر(» تا خدا نخواهد، شما نخواهید خواست«-5

)188:اعراف(» بگو جز آنچه خدا بخواهد، براي خودم اختیار و سود و زیانی ندارم«- 6

» ن تیر پرتـاب کـردي، تـو پرتـاب نکـردي، بلکـه خداونـد پرتـاب کـرد         سوي آنا و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت و چون به«-7

)17:انفال(

برخی آیات اشـاره  . را در مسأله اراده آزاد آدمی استنباط کرد گرا توان دیدگاه میانه گرایانه به آیات فوق می گونه که اشاره شد، با نگاهی کل همان

) 7(شود در آیه شماره  گونه که مالحظه می همان. اراده خداوند در اعمال آدمی اشاره دارند به اختیار و اراده آدمی داشته و برخی دیگر به خواست و
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گرایـی   دوگانـه تنهـا توسـط نظریـه میانـه       این نسبت. شود سو به پیامبر اسالم و از سوي دیگر به خداوند نسبت داده می از یک» پرتاب کردن«فعل 

  .خوبی تفسیر شود تواند به می

  

  گیري نتیجه

بر خالف ادعاي نظریه اسناد مبنی بـر عـدم کـارایی اسـناد بیرونـی،      گیري کرد که  گونه نتیجه توان این ابراین، با توجه به مطالب ذکر شده میبن

و هم بـراي حفـظ سـالمت    ) بر اساس شواهد تجربی(هم مؤثر و واقعی است ) عنوان یک اسناد بیرونیبه(اسناد به کمک خدا و توکل به او در کارها 

 انسـان بـا چنـین نگرشـی    ). شـود  ویژه در مواقعی که فرد علی رغم تالش خود با شکست در رسیدن به نتیجه مواجه مـی  به(وان انسان مفید است ر

دهد، در برابـر مشـکالت احسـاس     دارد، هرگز یأس و ناامیدي را به خود راه نمی گردد و هرگز دست از تالش برنمی اش قوي و عزمش راسخ می اراده

زیـرا   .تواند بر مشکالت پیروز شود دهد که می کند، در برابر حوادث سخت و مقاوم است و این اعتقاد چنان قدرت روانی به او می زبونی نمی ضعف و

عهـده   توانـد از  راحتی مـی  سویی با آن اراده، فرد با تالش خود به بیند که در صورت موافقت و هم تري می اي بزرگ وي اراده خود را در راستاي اراده

  .انجام آن عمل برآید و موفقیت خود را حاصل خواست و اراده خداوند و تالش و اراده خود بداند

رسیم کـه   به این نتیجه می هاي ذکر شده استداللبر اساس نظریه اسناد، اسناد بیرونی یک اسناد ناکارامد است، اما با استناد به شواهد تجربی و 

دهند، عـالوه   ونی است نه نتها ناسازگارانه نیست، بلکه افرادي که امور را به تالش خود و کمک خداوند نسبت میاسناد به خداوند که یک اسناد بیر

که یک اسـناد  (هاي خود، به خدا استناد کند  ها و شکست هرگاه فرد در موفقیت. بر اینکه افراد موفقی هستند از سالمت روان باالیی نیز برخوردارند

شود، چون خواسـت خداونـد را در موفقیـت خـود      شود، در حالی که به خود مغرور نمی موفقیت به تالش خود امیدوار می ، در صورت)بیرونی است

که به خدا توکل داشـته اسـت، معتقـد اسـت کـه       شود و به دلیل این دارد و ناامید نمی داند و در صورت شکست نیز دست از تالش برنمی دخیل می

.داند چه باشد پیروزي میو نتیجه را هرین نتیجه را همسو با تدبیر خداوند دانسته خیري در آن امر نهفته است و ا
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اراده خدا یا انسان:

نقدی هستیشناسانه بر نظریه اِسناد و نقش آن در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی

دکتر ابوالفضل غفاری: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

رضا محمدی چابکی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

یکی از مهمترین مباحث روانشناختی انسان، بحث از علیت رفتار آدمی است. زیرا تا علل رفتار شناخته نشوند، پیشبینی و کنترل رفتار انسان امکان نخواهد داشت. از اینرو، اصطلاح انگیزش یکی از باسابقهترین اصطلاحات حوزه روانشناسی است. شاید بتوان تاریخ روانشناسی را تاریخ بحث از انگیزش دانست. این بحث از نظر تاریخی به اندیشههای فیلسوفان قدیم درباره مفهوم آزادی اراده (Free Will) باز میگردد و فیلسوفان جدید نیز در توجیه و تبیین ماهیت رفتار آدمی و میزان تأثیر عوامل مختلف بر آن، ناگزیر از بحث در این خصوص هستند.

نظریههای متعددی درباره انگیزش وجود دارد. یکی از این نظریهها که توسط برنارد واینر (Bernard Weiner) در دهههای 1970 و 1980 ارائه شد، نظریه اِسناد (Attribution Theory) نام دارد. طبق این نظریه، چگونگی تفکر (ادراک و تفسیر) افراد درباره علتهای موفقیت و شکستشان تعیینکنندههای اصلیِ انگیزش پیشرفت آنان محسوب میشود، نه تجارب تغییرناپذیر دوران نخستین زندگی (واینر، 1972، 1986، 1995، 2006). چون فرض این نظریه این است که میتوان انگیزش پیشرفت سطح پایین کودکان را افزایش داد، بیشتر از نظریههای انگیزشی قبل از آن معلمان را در انجام موفقیتآمیز وظایفشان امیدوار میکند.

نخستین فرض اساسی نظریه اِسناد این است که جستجو برای درک و فهم امور و عامل رویدادها مهمترین منبع انگیزشی انسان است. از اینرو، هدف این نظریه پیدا کردن راههایی است که در آن، افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بین آنها میپردازند. بنا به تعریف، اصطلاح اِسناد به علتهایی که فرد برای رویدادها یا نتایج اعمالش، بهویژه کسب موفقیت یا مواجهه با شکست، برمیگزیند اشاره میکند. اسناد، ادراک افراد از عوامل تعیینکننده رفتارشان را بازتاب میدهد. افراد اغلب اعمالشان را به عواملی مانند توانایی، تلاش، خلق و خو، دانش، شانس، کمک دیگران، علاقه، وضوح دستورالعملها، مداخله دیگران یا سیاستهای غیرمنصفانه نسبت میدهند (کالبرایت
، فراد
، والکر
 و فراد، 2005).

طبق این نظریه، اکثر تبیینهای افراد از شکستها و موفقیتهایشان دارای سه بُعد مهم است: منبع کنترل عوامل (Locus of Control) (درونی-بیرونی) (Internal-External)، پایداری یا ثبات عوامل (Stability) (پایدار-ناپایدار) (Stable-Unstable)، و قابلیت کنترل عوامل (Controllability) (کنترلپذیر-کنترلناپذیر) (Conrollable-Uncontrollable) (واینر، 1986). در این میان، مفهوم منبع کنترل جایگاه مهمی دارد. این مفهوم ابتدا توسط جولیان روتر (Julian Rotter) (1966) و درباره نظام اعتقادی افراد در رابطه با منابع تقویتی تدوین شده است. در این دیدگاه چنین فرض شده است که افراد مختلف از لحاظ اعتقاد به مکان کنترل به دو دسته تقسیم میشوند: گروهی که موفقیتها و شکستهای خود را به شخص خود (مثلاً توانایی یا تلاش شخصی خود) نسبت میدهند (کنترل درونی)، و گروهی که موفقیتها و شکستهای خود را به عوامل محیطی بیرون از خود (مثلاً سطح دشواری تکلیف یا شانس) نسبت میدهند (کنترل بیرونی). اسناد درونی بعداَ میتواند به تلاش و توانایی فرد فروکاسته شود (اسکانلان
 و پاسر
، 1980؛ پریش
، 2003). توانایی، صلاحیت فرد یا مهارت او برای انجام یک وظیفه مهم بهطور موفقیتآمیز است و تلاش، کاری است که شخص برای به اتمام رساندن یک هدف انجام میدهد. اسناد بیرونی مدعی است که فاکتورهایی بیرون از فرد (شانس، سختی تکلیف، معلم و کمکهای غیر معمول از سوی دیگران) باعث یک رویداد میشوند و بنابراین، شخص علیت را به عوامل بیرونی ارجاع میدهد و این منجر به افت عقیده فرد در سودمندی تلاش (ایمز
، 1984؛ کای ـ هانگ
 و هی ـ آن
، 2006)، و ایجاد یک سبک تدافعی و بیهودگی در فرد میشود (لگت
، 1986). روتر عنوان کرد که در منبع کنترل درونی، افراد وقایع مثبت و منفی را بهعنوان عملکردی از رفتار خویش ادراک میکنند، اما در کنترل بیرونی افراد وقایع مثبت و منفی را خارج از کنترل خود میدانند.

تاریخچه موفقیت یا شکست افراد در زندگی خود و اِسنادهای مربوط به آنها تأثیرات پایداری بر عزت نفس، خودپنداره (Self-concept) و انتظارات فرد درباره نتایج اعمال خود در آینده دارد. افرادِ دارای منبع درونی کنترل معتقدند که رویدادهای مثبت زندگی در نتیجه برنامهریزی دقیق و کوشش پیگیر خود آنان بهدست میآید، لذا برای هرگونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن قبول مسئولیت میکنند. در مقابل، افرادِ دارای منبع کنترل بیرونی بین رفتار خود و رویدادها هیچگونه رابطه علت و معلولی نمیبینند و بخت و اقبال، تصادف، یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود میدانند، در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول مسئولیت نمیکنند. یکی دیگر از پیامدهای نسبت دادنهای علّی در رابطه با منابع درونی و بیرونی کنترل، رابطه آن با احساس احترام به خود یا عزت نفس است. بهعبارت دیگر، نسبتدادنهای علّی تاحدودی تعیینکننده پیامدهای عاطفی موفقیت و شکست هستند. پیامدهای مثبت رفتار که به علتهای درونی چون توانایی و تلاش نسبت داده میشود در شخص احساس غرور و عزت نفس یا اعتماد به خود ایجاد میکند. اما، موفقیتی که به علل بیرونی چون بخت و اقبال یا کمک دیگران نسبت داده میشود، احساس غرور و اعتماد به خود ایجاد نمیکند (وینر، 1972). همچنین، نظریه اِسناد تأکید میکند که نحوه اِسناد علّی ما درباره رفتارمان تعیینکننده انتظارات آینده ما میباشد. مطالعات بسیار زیادی نشان دادهاند که افرادِ دارای منبع کنترل درونی انتظار دارند در آینده نیز موفق شوند. در مقابل، افرادِ دارای منبع کنترل بیرونی انتظار عمل موفقیتآمیز در آینده را ندارند (وینر، 1986، 1995).

پیشنهاد اساسی نظریه اِسناد به مربیان برای پیشرفت تحصیلی شاگردان این است که تا حد ممکن و بهصورت واقعبینانهای در صدد تغییر اِسنادهای بیرونی به اِسنادهای درونی باشند. این امر خیلی برای سیستم آموزش و پرورش اهمیت دارد که افراد، دارای منبع کنترل درونی باشند تا بتوانند روی فعالیتها، تحقیقات و تفکراتشان تأثیر داشته باشند (سرین
 و همکاران، 2009). یکی از مشکلات آموزشی، وجود دانشآموزانی است که دارای خودپنداره سطح پایینی هستند. این خودپنداره ضعیف از شکستهای پیاپی آنان در یادگیری ناشی شده است. آنها بین موفقیتها و اعمال خود رابطه نزدیکی نمیبینند و شکست خود را به فقدان توانایی خود نسبت میدهند. از اینرو، یکی از اهداف برنامههای آموزشی تغییر دادن اینگونه اِسنادهای ناسازگار است. بهعنوان نمونه، لفرانکویس (Lefrancois) (1997) به معرفی برنامههایی پرداخته است که با هدف تغییر دادن اِسنادهای غلط تدوین شدهاند. در همه این برنامهها سعی بر این است که دانشآموزان بدین جهت هدایت شوند که موفقیت و شکست خود را به کوششها و تلاشهای شخصی نسبت دهند.

در ادامه، قصد آن داریم تا به بررسی یکی از اِسنادهای بیرونی که جنبه متافیزیکی دارد بپردازیم: نقش خداوند. بهعبارت دیگر، قصد بررسی نقش خداوند در تبیین رفتار آدمی را داریم و در نتیجه، بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا چنین اِسنادی نیز از نوع اِسنادهای غلط و مخرب بیرونی محسوب میشود یا خیر.

طبق نظریه اِسناد، نسبت دادن علل رویدادهای جهان به خداوند و پذیرش جاری بودن اراده خداوند بر همه امور و نقش کمک او در رسیدن به هدف و موفقیت، نوعی اِسناد بیرونی، کنترل ناپذیر و بیثبات محسوب میشود. اگر فردی موفقیت یا شکست خود را به خواست و اراده خداوند نسبت دهد و بهطور کلی، نگرشی تقدیرگرایانه (Fatalistic) نسبت به رفتار خود داشته باشد، طبق نظریه اِسناد این فرد به نوعی نگرش غلط و مخرب معتقد بوده و پیامد آن چیزی جز عزت نفس پایین، خودپنداره ضعیف، مسئولیتناپذیری، و مأیوس بودن و ناامیدی نسبت به آینده نخواهد بود. زیرا انسان موجودی دارای اراده آزاد و کاملاً مختار بوده و سرنوشت او تنها بهدست خود او رقم میخورد و از اینرو، مسئولیت تمام رفتارهای وی بر عهده خودش است. برخلاف این دیدگاه، بسیاری از شواهد نشان میدهند که افراد موفق بسیاری وجود دارند که علت اصلی موفقیت خود را در حالی که از اسناد درونی نیز غافل نیستند، ناشی از اسناد بیرونی یعنی اسناد به کمک خدا میدانند. بهعنوان نمونه، میتوان به این موارد اشاره داشت:

«علی پیرهانی»، مرد دوم چند زبانه جهان، عنوان میکند توکل به خدا در همه مراحل زندگیاش وجود دارد و اگر توکل از او گرفته شود دیگر هیچ نیست (امیری، 1386). «آرش میراسماعیلی»، قهرمان جودوی جهان، نیز کمک خداوند را در تمام مراحل زندگی مهمترین عامل موفقیت خود میداند (صیادی، 1387).

در نگاهی فلسفی به این دیدگاه، مبانی هستی شناختی و انسان شناختی زیر بهوضوح مشاهده میشوند: در مبنای هستی شناختی، تقابل نقش انسان و نقش خداوند، بهعنوان دو علت متمایز از یکدیگر، در بروز رفتار آدمی مفروض قرار گرفته و در مبنای انسان شناختی، تنها علت رفتار آدمی به خود وی نسبت داده شده و بهطور کلی، انسان را موجودی دارای اراده آزاد و مختار مفروض گرفته است. بهعبارت دیگر، طبق این نظریه، منشأ تمام رفتارها و کردارهای آدمی، خواست و اراده خودش است و هیچ موجود دیگری، حتی خداوند، نمیتواند در این باره دخالت داشته باشد.

در ادامه این مقاله، با نگاهی مختصر به مسأله اراده آزاد آدمی در تاریخ اندیشه بشری، به بررسی این مسأله در رهیافتی الهیاتی خواهیم پرداخت و پاسخهای مربوطه را در دو حوزه مسیحیت و اسلام بررسی خواهیم کرد. در نهایت، با تشریح یکی از دیدگاههای اسلامی به ارائه دیدگاه خود میپردازیم و مبانی نظریه اسناد را در این خصوص به نقد میکشیم.

مسأله اراده آزاد آدمی

یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی که قدمت زیادی در تاریخ اندیشه بشری دارد، بحث از اراده آزاد (Free Will) است. پرسش اساسی در این بحث این است که آیا انسان در انجام دادن یا انجام ندادن رفتار و اعمال خود دارای اراده و عزم و تصمیم است یا اینکه در این خصوص هیچگونه اختیاری از خود نداشته و کاملاً  یا حداقل نسبتاً بهطور جبری عمل میکند؟ بهعبارت دیگر، آیا کارهایی که انسان انجام میدهد بر اساس اختیار خودش است یا فقط معلول عوامل بیرونی، قوانین طبیعت و اموری از این قبیل هستند و اراده آزاد یا اختیار توهمی بیش نیست؟ تاریخ اندیشه بشری در پاسخ به این پرسش اساسی شاهد سه موضع عمده بوده است: گروه اول جبریمسلک بوده و در پی انکار هرگونه آزادی عمل برای انسان بودهاند. گروه دوم که انسان را در اعمال و رفتار خویش آزاد مطلق و بیقیدوبند دانستهاند. گروه سوم که تلاش کردهاند تصویر معقولتری از اختیار آدمی ارائه دهند (دیلمن
، 1999؛ کین
، 2002؛ پینک
، 2004).

این مسأله از زوایای مختلف و ذیل علوم متعددی مورد کنکاش قرار گرفته است و اندیشمندان و متفکرین با رهیافتهای گوناگون فلسفی، الهیاتی، روان شناختی، زیست شناختی، تاریخی، و ... به بحث در اینباره پرداخته و هریک از زاویه نگاه و تخصص خود نسبت به ماهیت و هستی انسان، دیدگاههای خود را درباره این مسأله ارائه کردهاند. بهطور کلی، میتوان دو رهیافت عمده برای بررسی این مسأله متصور شد. رهیافت اول که بهطور خاص میان فیلسوفان الهی مطرح بوده است، به بررسی میزان نقش خداوند قادر مطلق (omnipotent divinity) در بروز افعال و رفتارهای آدمی میپردازد. دیدگاهها و نظریات موجود در این رهیافت در طیفی قرار میگیرند که در یکسوی آن، تقدیرگرایی تام (hard fatalism) (اعتقاد به تأثیر مطلق خواست و اراده خداوند و عدم اختیار آدمی) و در سوی دیگر، اختیارگرایی تام (hard Libertarianism) (اراده آزاد مطلق آدمی و عدم حضور خداوند) قرار دارد. رهیافت دوم از منظری فلسفی و علمی به بررسی میزان نقش قوانین علمی و فلسفی در بروز افعال و رفتارهای آدمی میپردازد. دیدگاهها و نظریات موجود در این رهیافت نیز در طیفی قرار میگیرند که در یکسوی آن، جبرگرایی تام (hard determinism) (اعتقاد به تأثیر مطلق قوانین علمی و فلسفی و عدم اختیار آدمی) و در سوی دیگر، اختیارگرایی تام (اراده آزاد مطلق آدمی و عدم تأثیر قوانین علمی و فلسفی) قرار دارد.

رهیافت الهیاتی به مسأله

در اینجا، با توجه به سؤال اصلی این مقاله قصد داریم با تدقیق بیشتر در رهیافت نخست، از منظری اسلامی به این مسأله پاسخ داده و نتایج این نوع نگاه را درباره سؤال اصلی مقاله مورد بررسی قرار دهیم. همانگونه که اشاره شد، رهیافت الهیاتی به مسأله اراده آزاد طیفی از پاسخها را بههمراه داشته است. بهطور خاص این طیف پاسخها هم در حوزه الهیات مسیحی قابل مشاهده است هم در حوزه الهیات اسلامی. نگاهی به تاریخ الهیات این دو دین میتواند مؤید این نکته باشد.

در بررسی اندیشههای اولین متفکران مسیحی درباره مسأله اراده آزاد میتوان دیدگاههای گوناگونی را از هم متمایز کرد. بهعنوان نمونه، افرادی همچون آگوستین (saint Augustine) در یک سر طیف (تقدیرگرایی تام) به انکار اراده آزاد آدمی پرداختهاند. آگوستین در کتاب خود، «در باب آزادی اراده» (On Free Choice of the Will) در ضمن گفتگویی با شخصی به نام اوودیوس (Evodius) به توضیح دیدگاه خود میپردازد و بر این باور است که آینده انسان نه به اعمال او بلکه به عمل انسان نخستین و اراده آزاد خود خداوند بستگی دارد. از سوی دیگر، افرادی همچون جان دانز اسکاتوس (Jahn Duns Scotus) در سوی دیگر طیف (اختیارگرایی تام) قرار داشتند. اسکاتوس اراده را کاملاً آزاد کرد و آموخت که اراده برتر از عقل است. بهعبارت دیگر، اراده کاملاً آزاد است و میتواند میان حس و قانون اخلاقی حکم کند. افرادی همچون توماس آکویناس (Saint Thomas Aquinas) نیز در میانه این طیف بودند که نگاهی معتدل به نقش اراده آزاد در کنشهای آدمی داشتند. آکویناس معتقد بود که انسان موجودی است که توأمان دارای اراده و عقل است و اراده او ممکن است بعد از عقل وی ظاهر شود و کاری را که عقل به او حکم کرده و آنرا درست پنداشته انجام دهد ولی اراده مختار است بدان عمل کند یا نکند. البته آکویناس با مدنظر قرار دادن اصول مذهبی مجبور شد دیدگاه خود را تاحدی تعدیل کند. او نیز مانند آگوستین به گناه اصلی نظر داشت ومعتقد بود که تنها فیض الهی میتواند موجب رستگاری شود. با وجود این، زمانی که خداوند میخواهد رستگاری را بر کسی روا دارد، اراده آن شخص نیز میبایست با نیت الهی همکاری داشته باشد (انگلین
، 1990؛ دیلمن
، 1999).

این طبقهبندی درباره جهتگیریهای مختلف نسبت به این مسأله در حوزه الهیات اسلامی نیز مشاهده میشود. بهطورکلی در این خصوص میتوان به دیدگاههای اشاعره (معتقد به تقدیرگرایی تام)، معتزله (معتقد به اختیارگرایی تام) و امامیه (نظریه امرٌ بین الامرین یا نظریه میانهگرایی) اشاره داشت.

بر اساس نظر اشاعره، خداوند خالق و آفريدگار همه چيز است و بنابراین، عموميت خالقيت خداوند شامل افعال آدمى نيز مىگردد. پس تنها خداست كه خالق اعمال انسان است و معناى اين حصر آن است كه آدمى خود هيچ نقشى در ايجاد فعل خويش ندارد و لذا جايى براى مختار بودن او نخواهد بود. البته از دیدگاه اشاعره اعتقاد به علم مطلق و ازلی خداوند و اعتقاد به شمول اراده الهی نیز مواردی هستند که از آنها میتوان برای دفاع از تقدیرگرایی تام و نفی اراده آزاد آدمی استفاده کرد (کربن
، 1993؛ نصر و لیمن
، 1996).

معتزلیان نیز معتقد بودند كه افعال اختيارى انسان صرفاً معلول قدرت اوست و آدمى در انجام اين افعال كاملاً مستقل است و خداوند هيچ نقشى در اين افعال ندارد و تمام امور به او تفويض شده است. زیرا آنها از يكسو درصدد حفظ صفت عدل خداوند بودند و از سوى ديگر، عادلانه بودن مجازات انسان را در مختار بودن او میپنداشتند. اگر انسانها در انجام افعال خود مستقل نباشند، اساس تكليف و شريعت در هم میریزد، چرا كه در اين صورت هيچ انسانى در قبال افعال خود شايسته مدح يا ذم نيست و هيچ كس استحقاق ثواب يا عقاب الهى را نخواهد داشت (کربن، 1993؛ نصر و لیمن، 1996).

در میانه این طیف، متکلمان امامیّه بدون هیچ افراط و تفریطی، با دیدگاههای دیگر مخالفت ورزیده و راهى دقيق و ظريف را در پيش گرفتند. این نظریه، در كنار اختيار انسان، اصولى چون توحيد افعالى، عموميت علم و اراده خداوند و عدل الهى را نيز حفظ میکند. بر اساس اين نظريه، افعال اختيارى انسان همانگونه که در حقیقت به خود انسان منسوب است، بهطور حقيقى به خداوند نیز منتسب است. براى مثال، رابطه فاعليت خداوند با فعل انسان همانند رابطه نويسنده با دست اوست كه در آن مىتوان فعل نوشتن را هم به دست نويسنده و هم به خود او نسبت داد (کربن، 1993؛ نصر و لیمن، 1996). در مثال دیگر، شخصى فرض میشود كه دستان او فلج شده و از كار افتاده است، اما پزشكان دستگاهى الكتريكى در اختيار او نهادهاند كه در صورت بهكار افتادن آن، شخص مزبور مىتواند دستان خود را به اختیار حركت دهد. ضمناً فرض میشود كه كليد اين دستگاه در اختیار شخص ديگرى است. در اين صورت، اگر شخص دوم دستگاه را به كار انداخته و شخص اول  بهوسيله دستهای خود كارى اختیاری انجام دهد، آن كار را مىتوان به هر دو شخص نسبت داد.

دیدگاه اخیر از سوی حکمای اسلامی نیز به اشکال گوناگون اثبات شده است. آنها چون خداوند را واجبالوجود میدانند، اراده الهی را مطلق دانسته و با پذیرش اصل علیت، همه موجودات عالم را بهنوعی معلول خداوند میانگارند. بهعبارتی، همه موجودات عالم از حیث ذات و آثار متعلق به خداوند هستند، یعنی وجود آنها «وجود ربطی» است. بنابراین، موجودات هم در ذات و هم در افعال متکی به خداوند هستند و خداوند هم علت وجودشان است و هم علت افعالشان. البته این نوع ارتباط از نوع ارتباط طولی است نه عرضی. یعنی خواست و اراده خداوند در طول اراده آدمی قرار دارد نه در عرض آن (کربن، 1993؛ نصر و لیمن، 1996). میتوان اینگونه اظهار داشت که خواست و اراده خداوند این بوده است که آدمیان دارای اراده آزاد باشند و مختارانه هرچه میخواهند انجام دهند. در این صورت، انسانها نه مجبور تام هستند و نه مختار تام.

همچنین، برخلاف نظریات اشاعره و معتزله، دیدگاه متکلمان امامیه بهخوبی با مجموعه آیات قران، کتاب مقدس مسلمانان، همخوانی دارد و نظریهای جامع و هماهنگ ارائه میدهد. در قرآن آیات متعددی وجود دارد که با نگاهی کلگرایانه به آنها میتوان نظریه مذکور را از آنها استنباط کرد. در اینجا بهعنوان به تعدادی از این آیات اشاره میکنیم: 

1- «بگو حق از سوی پروردگارتان است؛ پس هرکس که بخواهد، ایمان آورد و هرکس که بخواهد، کافر شود» (کهف:29)

2- «هرکسی در گرو دستاورد خویش است» (طور:21)

3- «ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس» (انسان:3)

4- «هرکه کار شایسته کند، به سود خود اوست و هرکه بدی کند به زیان خود اوست» (فصلت:46)

5- «تا خدا نخواهد، شما نخواهید خواست» (تکویر:29)

6- «بگو جز آنچه خدا بخواهد، برای خودم اختیار و سود و زیانی ندارم» (اعراف:188)

7- «و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت و چون بهسوی آنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خداوند پرتاب کرد» (انفال:17)

همانگونه که اشاره شد، با نگاهی کلگرایانه به آیات فوق میتوان دیدگاه میانهگرا را در مسأله اراده آزاد آدمی استنباط کرد. برخی آیات اشاره به اختیار و اراده آدمی داشته و برخی دیگر به خواست و اراده خداوند در اعمال آدمی اشاره دارند. همانگونه که ملاحظه میشود در آیه شماره (7) فعل «پرتاب کردن» از یکسو به پیامبر اسلام و از سوی دیگر به خداوند نسبت داده میشود. این نسبت دوگانه تنها توسط نظریه میانهگرایی میتواند بهخوبی تفسیر شود.

نتیجهگیری

بنابراین، با توجه به مطالب ذکر شده میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بر خلاف ادعای نظریه اسناد مبنی بر عدم کارایی اسناد بیرونی، اسناد به کمک خدا و توکل به او در کارها (بهعنوان یک اسناد بیرونی) هم مؤثر و واقعی است (بر اساس شواهد تجربی) و هم برای حفظ سلامت روان انسان مفید است (بهویژه در مواقعی که فرد علی رغم تلاش خود با شکست در رسیدن به نتیجه مواجه میشود). انسان با چنین نگرشی ارادهاش قوی و عزمش راسخ میگردد و هرگز دست از تلاش برنمیدارد، هرگز یأس و ناامیدی را به خود راه نمیدهد، در برابر مشکلات احساس ضعف و زبونی نمیکند، در برابر حوادث سخت و مقاوم است و این اعتقاد چنان قدرت روانی به او میدهد که میتواند بر مشکلات پیروز شود. زیرا وی اراده خود را در راستای ارادهای بزرگتری میبیند که در صورت موافقت و همسویی با آن اراده، فرد با تلاش خود بهراحتی میتواند از عهده انجام آن عمل برآید و موفقیت خود را حاصل خواست و اراده خداوند و تلاش و اراده خود بداند.

بر اساس نظریه اسناد، اسناد بیرونی یک اسناد ناکارامد است، اما با استناد به شواهد تجربی و استدلالهای ذکر شده به این نتیجه میرسیم که اسناد به خداوند که یک اسناد بیرونی است نه نتها ناسازگارانه نیست، بلکه افرادی که امور را به تلاش خود و کمک خداوند نسبت میدهند، علاوه بر اینکه افراد موفقی هستند از سلامت روان بالایی نیز برخوردارند. هرگاه فرد در موفقیتها و شکستهای خود، به خدا استناد کند (که یک اسناد بیرونی است)، در صورت موفقیت به تلاش خود امیدوار میشود، در حالی که به خود مغرور نمیشود، چون خواست خداوند را در موفقیت خود دخیل میداند و در صورت شکست نیز دست از تلاش برنمیدارد و ناامید نمیشود و به دلیل اینکه به خدا توکل داشته است، معتقد است که خیری در آن امر نهفته است و این نتیجه را همسو با تدبیر خداوند دانسته و نتيجه را هرچه باشد پيروزي ميداند.
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