
 

 
  
  

   »اختیار« با آنها رابطه بررسی و »انفعاالت« شناختی روان تحلیل
  کریم قرآن دیدگاه از

  *کاویانی محمد    
  

 دهيچك
شود؛ ماهيت  ميمثال خشمگين  ؛ برايگيرد مي، حالت انفعالي به خود ها انسان در بعضي موقعيت

اين انفعاالت چيست؟ و آيا با اختيار انسان و با ثواب و عقاب هماهنگ است يا از انسان سـلب  
بـه رابطـه آن بـا اختيـار      اي انفعاالت و اشاره شناختي روانكند؟ هدف پژوهش تحليل  مياختيار 
ونـه  انفعـاالت در سـاحت روانـي انسـان چگ    «ند از: ا ي پژوهش عبارتها  پرسشاز رخي است؛ ب
بـا   اي اقسام انفعاالت از ديدگاه قرآن كـدام اسـت و چـه رابطـه    «، »شود؟ مي شناختي روانتحليل 

انفعـاالت در قـرآن چگونـه    «، »مصاديق انفعاالت قرآني كدام است؟«، »مختار بودن انسان دارند؟
بيني و مديريت انفعاالت چگونـه   پيش«، »تبيين علّي انفعاالت چگونه است؟«، »شوند؟ ميتوصيف 

ي آيـات مـرتبط، بررسـي داللـت     ي(شناسـا ؛ اين پژوهش به روش تفسير موضـوعي  »ممكن است؟
آيات، رعايت بافت معنايي و سياق آيات و مالحظه معاني كنايي و التزامـي آيـات) انجـام شـده     

نوع انگيـزش،   . عواطف انساني به سه1است. بعضي از دستاوردهاي اين پژوهش عبارت است از: 
ي پيوسـتاري و  هـا  هستند و حالتفراوان . انفعاالت بسيار 2شوند؛  ميهيجان و احساسات تقسيم 

 آثـار در انسـان بـا    و احساسـات) نوعـاً   ها . انفعاالت (هيجان3تركيبي نسبت به يكديگر دارند؛ 
اختيـار انسـان   . وجود انفعاالت با 4كنند؛  ميفيزيكي همراهند و در وي تمايل به عملكرد ايجاد 

  منافات ندارند.  
  .عواطف، انفعاالت، انگيزش، احساسات، هيجانات، اختيار :ي كليديها واژه
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  مقدمه

چیسـتی و اقسـام عواطـف و  ،ساحت عاطفِی انسـانتوان به  می شناسی از جمله مباحث مهم روان
که مباحث زیـادی رد اشاره کچگونگی ارتباط عواطف با دیگر ابعاد روانی انسان (شناخت و رفتار) 

(فیروزیـان،  ه مصـباح یـزدیالّلـ آیت انندنظران م خالف بعضی صاحببر ،را برانگیخته است. پیاژه
) دارنــد، معتقـد اسـت کـه بــین عواطـفمراتبــی (شـناخت، کـنش و  کـه نگـاهی سلسـله )١٣٩٨
 ).١٣٩١پیـاژه، ماننـد حـاکم اسـت ( پلکـانی و زیگـزاگ ای هی انسان و عواطف او رابطها شناخت
شناسـان، فالسـفه،  از مبـاحثی اسـت کـه روان 3»احساسـات«و  2»هیجان« 1،»انگیزش«مباحث 

آنتونیـو  د.انـ هبه آن عالقمند هستند و بـه آن پرداخت ها اخالقیون و فیلسوفان اخالق و فیزیولوژیست
نهـا ی مغزِی بسیاری را در اختیار داشته که بـه کمـک آها ی آسیبها پرونده ١٩۴۴، متولد 4داماسیو

 از او توانسـته اسـت مفهـوم منسـجمی .کوشیده است تـا پـرده از راز عملکـرد احساسـات بـردارد
ی ها را ارائه دهد. براسـاس تعریـف ایـن دانشـمند، هیجانـات پاسـخ »هیجانات«و  »احساسات«

در  بـدنالعمل  عکسنشان دادن طبیعی بدن به رویدادهای بیرونی هستند و احساسات، تنها پس از 
هستند که بدن مـا  ای هی نسبتًا سادها گیرند؛ او معتقد است که هیجانات پاسخ میمغز انسان شکل 

زنـد،  مـیترسیم، قلب مـا تنـدتر  میاز چیزی  هرگاهدهند.  میی بیرونی یا درونی نشان ها به محرک
بـه » هیجانات« گیری از شکل پس» احساسات«بازد.  میشود و پوست ما رنگ  میدهان ما خشک 

دهـد کـه  مـیدیگر، احساسـات ناشـی از هیجانـات هسـتند؛ او تـرجیح  سخنیآیند. به  میوجود 
را برداشت مغز از این پاسخ معرفی کنـد. از نظـر » احساس« را پاسخ فیزیولوژیک بدن و» هیجان«

 ، زیـرابـرای دردهـای روانـی او خواهـد بـود انسـان بهتـرین راه درمـان،» احساسـات«او شناخت 
   ).١٣٩٨(داماسیو،  های روانی افراد است احساسی، ریشه عمده بیماریاختالالِت 

دهـد و  مـیکه او را مکلف و مسئول اعمال خود قرار  دیگر از جمله ممیزات انسان با موجودات
منـد از ثـواب یـا عقـاب  بهره ی خویش مورد بازخواست و در نهایتها کند تا در برابر کرده میملزم 

. در فلسـفه و رود به شمار میانسان است که یکی از مباحث مهم فلسفی نیز » اختیار«الهی باشد، 
ویـژه اسـت. اختیـار دارای  یدارای اهمیتـ» اختیـار« شـناختی روانمعارف اسالمی، بررسی مبانی 

نش مـرتبط اسـت و گـاه بـه ای است؛ این مبادی که برای اختیار جنبه مقدمی دارند، گاه با دا یمباد
ی انسان در ارتباطنـد ها مندی ها و عالقه گردد و گاهی نیز با گرایش میو رفتار آدمی مربوط  ها کنش

انسان را که به تعبیر  شناختی روانتوان ابعاد اصیل  میاین بنابر ؛شود میکه از آن به ُبعد عاطفی تعبیر 
                                                           

1. motivation 
2. emotion 
3. felling 
4. Antonio Damasio 
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چـه در ایـن د. آنکرو عاطفی و رفتاری تقسیم شناختی باشند، به ابعاد  میدیگر مبادِی اختیار انسان 
 )آدمـی مهم رواِن  از ابعادِ (، یکی از مبادی اختیار، یعنی ُبعد عاطفی انسان شود میپژوهش بررسی 

شود. این پژوهش، عواطـف انسـانی را از  میی انسان مربوط ها و گرایش ها مندی که به عالقهاست 
ک یـرا کـه هـر » هیجانات و احساسـات«گاه  دهد، آن میقرار  بندی دیدگاه قرآن مورد توجه و طبقه

  .کند میآدمی اشاره » اختیار«نقش آنها در  ، بهنوعی انفعال هستند، بیشتر بررسی کرده
ُبعد عاطفِی انسان اشاره کرده باره در بندی به یک تقسیم نخستپس از اشاره به پیشینه پژوهش، 

یـک  براسـاسدهیم. عواطف انسـان  میمورد یادآوری قرار و مصادیقی از هر قسم را در آیات قرآن 
. عواطـف دائمـی، اعـم اسـت از شود  میعقالنی به عواطف دائمی و غیردائمی تقسیم  بندی تقسیم

یـا اینکـه بـه صـورت اکتسـابی، بـه  واینکه در وجود انسان به صورت فطری و غریزی وجود داشته 
» ملکـه«یـا » ی شخصـیتیهـا ویژگی«تدریج در وجود او شکل گرفته باشد؛ از عواطف دائمی بـه 

قساوت قلب کافران « 1،»ان به هنگام ذکر نام خداوندمؤمنترسان بودن قلوب « ، مانندشود میتعبیر 
عواطـف  4؛...و 3»رامی با یاران خودخو بودن و بدخو نبودن پیامبر گ نرم« 2،»به هنگام ذکر خداوند

ی ها ی مختلف و با شـدت و ضـعفها ، به صورتگوناگونی ها غیردائمی آن است که در موقعیت
 و شـوند میشود؛ وقتی این نوع عواطف ایجاد  میبرای انسان حاصل  فراوانمتفاوت در موضوعات 

نوعی انفعال اینکه شود؛ یا  می گفته» انگیزش«شوند که به آن،  مییا موجب حرکت، فعالیت و اقدام 
که انسان به لحاظ فیزیولوژیک در خود نوعی انفعـال احسـاس  ای گونه به ،کنند میدر انسان ایجاد 

» احساسـات« ،و اگر آرام و تدریجی باشـد» هیجان«کند که اگر این انفعال شدید و دفعی باشد  می
  :یدی؛ به شکل زیر توجه فرماگیرد مینام 

                                                           
ِذیَن ِإَذا ُذِکَر اللُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم . «١ َما اْلـُمْؤِمُنوَن الَّ   ».ِإنَّ
ن ِذْکِر . «٢ ْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُهم مِّ  ».اللهِ َفَوْیٌل لِّ
وْا ِمْن َحْوِلَک . « ٣ َن اللِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُکنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلـانَفضُّ  ».َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
توان صرفًا شناختی، یا عـاطفی و یـا رفتـاری دانسـت،  . البته این نکته قابل توجه است که معموًال صفات شخصیتی را نمی4

، غلبه با بعد عاطفی است؛ بنابراین، صفاتی که نام برده شد، خالی از »الف«مثال در صفت  توان گفت که برای بلکه می
 ُبعد شناختی و رفتاری نیست و بلکه غلبه با بعد عاطفی است. 
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بحـث تضـاد  و نیـز توان به همه اقسام عواطـف پرداخـت میدر یک پژوهش نبا توجه به اینکه 

شـود؛  مـیبیشتر مورد عنایت است، دایره بحث در ایـن پـژوهش محـدود » اختیار«با » انفعاالت«
» صـفات شخصـیت«شود؛ کـه در موضـوع  میعواطف از نوع اول به بحث شخصیت ارجاع داده 

نیز به بعضی از مطالعات » انگیزش«یعنی  ،گیرد؛ عواطف از نوع دوم میرار مورد بررسی و مطالعه ق
شود که در پیشینه از آنها یاد شد؛ اما دو نوع دیگر (یعنی  میمنتشر شده در باب انگیزش ارجاع داده 

در این پژوهش مـورد کنکـاش بیشـتر  ،هیجانات و احساسات که ماهیِت غیردائمِی انفعالی دارند)
  شود.  میآنها اشاره  شناختی روانند و به تحلیل گیر میقرار 

  
  پیشینه

جنبـه  یلوبه تفصیل سخن گفته شده است، » انگیزش و هیجان«شناسی، از موضوع  های روان در کتاب
کاویـانی و کریمـی ) نـد از: الـفا قرآنی ندارد؛ بعضی از مطالعات قرآنی مرتبط با این موضـوع عبارت

، »ی و مـازلوییزش اخالقی، با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه عالمـه طباطبـامنابع انگ«)، در مقاله ١٣٩٠(
) در مقالـه ١٣٩٢محمـد کاویـانی ( )اند؛ ب شناختی در باب انگیزش انجام داده روان−مطالعاتی قرآنی

مدلی قرآنـی بـرای مباحـث انگیـزش ارائـه کـرده » رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن«
) کـه در فصـل ١٣٩٣کاویانی و پنـاهی (اثر ها)،  شناسی در قرآن (مفاهیم و آموزه نکتاب روا )ج ؛است

) کـه ١٣٩۵حقـانی (اثر  شناسی کاربردی روانکتاب  )؛ دپردازد می» انگیزش«چهارم به کلیاتی در باب 
) تبیـک  هاسـت؛ نیـز بهـره بـرده به بحث انگیزش و هیجان اختصاص یافتـه و از آیـات آن فصل ششم 

منتشر کرده است که ) ١٣٩٨» (تبیین مدل عملکردی انگیزش براساس منابع اسالمی« با عنوان ای مقاله
براسـاس آثـار ، شناسی از دیدگاه قرآن ای بر روان مقدمهکتاب  )به انگیزش با رویکرد قرآنی اشاره دارد؛ و
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عواطـف، دربـاره ا پرداخته و مطـالبی ه نیز در فصل چهارم به بحث درباره گرایش الله مصباح یزدی آیت
)، با ١٣٩٨رساله دکتری کریمی ( ))؛ ز١٣٩٨هیجان و احساسات ذکر کرده است (فیروزیان،  ،انگیزش

عوامـل «تالش کرده اسـت تـا مـدلی اولیـه بـرای » الگوی انگیزش اخالقی از منظر قرآن کریم«عنوان 
انگیـزش، احساسـات و « شناسی معاصر بـه ند. اگرچه در روانکارائه » انگیزش اخالقی از دیدگاه قرآن

  مدلی اسالمی برای این مباحث ارائه نشده است.  ولیبه تفصیل پرداخته شده،  »هیجانات
   

  در قرآن  هامفهوم و مصادیق انفعاالت و اقسام و مراتب آن

باشند. این عوامـل و اتفاقـات،  میی روانی انسان از عوامل بیرونی و اتفاقات ها انفعاالت اثرپذیری
تدریجی و یا شدید و دفعی در  طور بهکه یا  اند ی واقعی یا خیالیها خوب و بد و تهدید شامل اخبار
  نام دارند.» هیجان«، و نوع دوم »احساس«شوند؛ انفعاالت نوع اول  میانسان ایجاد 

شـنود، افکـاری را از سـر  اخبـاری را می ؛دهـد برای هر انسان در زندگی روزمره اتفاقـاتی رخ می
ایـن . وجود بیاورنـده توانند در او احساسات یا هیجاناتی را ب دهد که می گذراند و اعمالی انجام می می

شود که اتفاقـات  خوشحال هستیم، معلوم میهرگاه احساسات در شکل دادن رفتارهای انسان مؤثرند. 
شـود  میشـخص و برعکس هنگامی که غمگین هستیم، م ایم خوبی را پشت سر گذاشته یا مرور کرده

تـوان  بنـابراین هیجانـات و احساسـات را می ؛که اتفاقات ناگواری پیش آمـده یـا تـداعی شـده اسـت
کنیم؛ تغییـرات  د کـه در مقابـل رخـدادهای بیرونـی در خـود حـس مـیکرهایی درونی قلمداد  تجربه

  شوند.  کننده حاصل می قعیت تحریکبه دنبال ادراک یک وا جسمی و روانی که مستقیماً 
منتظـره غیرهیجان نوعی واکنش است، واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسم بـه یـک موقعیـت 

. احساسـات نیـز )٢٠١ص ،١٣٩٣ گنجـی،( همراه با یک حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشـایند
تواننـد  مـیساسـات هم اح و ها نوعی واکنش است که آرام و دارای استمرار نسبی است. هم هیجان

  . برخوردارندقوت و ضعف  زحالت پیوستاری داشته باشند؛ یعنی ا
  

فرق احساس
1
و هیجان 

2
  

های مرتبط با ایـن موضـوع   و بحث تعریف هوش هیجانیدر  هموارهدو اصطالحی هستند که  اینها
د و وشـ مـیز و بدن ما کدگذاری هایی است که در مغ هیجان، شامل پاسخ .خوانیم شنویم و می می

های  دیگـر، بسـیاری از نشـانه سـخنیبـه  ؛دهد فیزیولوژیِک مستقیم نشان می آثارخود را در قالب 
گیری   های فیزیولوژیک به صورت کـامًال شـفاف و عینـی انـدازه توان براساس شاخص هیجان را می

                                                           
1 .feeling 

2 .Emotion 
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فشار خون، انقباض  فراوانی مانند های هایی مانند ترس یا خشم، خود را در قالب نشانه کرد. هیجان
طور  هدهند. ب های دست و پا، ضربان قلب، سرعت تنفس، قطر مردمک چشم بدن نشان می ماهیچه

طـور  هپیشـانی اسـت کـه بـ پیش یعنی آمیگدال و قشر ،های قدیمی مغز کلی هیجان ناشی از بخش
؛ هیجـان، واکـنش .گی و..ها، رنگ پریـد باشد مانند ترس، لرزش اندام خالصه پاسخ به محرک می

ها و محیط به منظور حفظ خود است. در همه جانوران هم وجـود  اولیه و سریع به تهدیدها، پاداش
هاست مانند  . هیجان تحت تأثیر هورموندده زنیم و سگ ُدمش را تکان می دارد، مثًال ما لبخند می

ی مثل افزایش ضـربان قلـب، های ها موجب واکنش کورتیزول، دوپامین، سروتونین و همین هورمون
مدت هستند، مثل شادی، شـهوت،  ها تحت تأثیر هیجان کوتاه شوند. واکنش می… افزایش تنفس و 

گاه هیجانات، نسبت به احساسات، غریزی ،حسادت تر (نمایش در بـدن) و  تر و فیزیکی تر، ناخودآ
فطریـات انسـانی؛ احساسـات از ترند و احساسات به  گیری هستند، آنها به غرایز نزدیک قابل اندازه

گاهانه هستند و به نوعی پاسخ به هیجـان و  گیرند، غیرقابل اندازه ت میئقشر جدید مغز نش گیری و آ
افتـد و بعـد  هیجـان اتفـاق می نخسـتهای فـرد، عقایـد و خـاطراتش هسـتند.  تحت تأثیر تجربه

امـا  ،از نکـرد و نشـان نـدادتـوان آنهـا را ابـر تر هستند مانند عشق. می احساس. احساسات طوالنی
های مشابه یکسان هستند، ممکن است ما بارها  ها در موقعیت توان پنهان کرد. هیجان هیجان را نمی

طور  ولی احساسات متفاوتی را تجربه کنیم. قرآن کـریم بـه ،در شرایط مشابه و تکراری قرار بگیریم
مسـتقیم در قالـب بافـت معنـایی و کارگیری برخی واژگان مخصوص یا به صورت غیر مستقیم با به

کنـد. بـا توجـه بـه تفـاوت بـین احساسـات و  سیاق کالم از انفعاالت مختلفی برای انسان یـاد می
  د.کرتوان آنها را به دو دسته تقسیم  هیجانات می

داند هیجان چیسـت، تـا اینکـه از او درخواسـت  نیست. هر کسی می آسانتعریف هیجان خیلی 
رائه کند. هیجانات عواطف غیردائمی دفعی و شـدید هسـتند کـه قـرآن در بیـان شود تعریفی برای آن ا

توان بـه مـوارد زیـر  است. از جمله انواع هیجانات در قرآن کریم میاز آن یاد کرده حاالت برخی افراد 
در هنگام بردن نام و  اثر این حالت روانی برای بعضی از مشرکان این است که مثالً  1،اشاره کرد: نفرت

گردانند یا انگشت در گوش کـرده و لبـاس بـر سـر  د خداوند و وحدانیت او از شدت نفرت رو برمییا
حضرت موسی وقتی از کوه طور برگشت و متوجه شد که قومش گوسـاله  2،غضب و غیظ کشیدند. می

، بـا شـنیدن ایـن خبـر کـه دارای همسر ابراهیم 3،پرستند، بسیار خشمگین شد و...؛ تعجب را می

                                                           
ْدَباِرِهْم ُنُفوراً . «١

َ
ْوْا َعَلٰی أ َک ِفی اْلُقْرَءاِن َوْحَدُه َولَّ   ).۴۶(اسراء، » َوِإَذا َذَکْرَت َربَّ

َناِمَل ِمَن اْلَغْیِظ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْیِظُکْم ِإنَّ اللَه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ . «٢
َ
وْا َعَلْیُکُم اْأل ا َرَجـَع «)؛ ١١٩(آل عمران، » ُدورِ َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّ َوَلمَّ

ِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُمونِ 
َ
  ).١۵٠(اعراف، » ی ِمن َبْعِدیُموَسٰی ِإَلٰی َقْوِمِه َغْضَباَن أ

َنْا َعُجوٌز َوَهـَٰذا َبْعِلی َشْیخًا ِإنَّ َهـَٰذا َلَشْیٌء َعِجیٌب . «٣
َ
ِلُد َوأ

َ
ْت «)؛ ٧٢(هود، » َقاَلْت َیا َوْیَلَتٰی َءأ ٍة َفَصـکَّ ُتُه ِفـی َصـرَّ

َ
ْقَبَلِت اْمَرأ

َ
َفأ

  ).٢٩(ذاریات، » َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقیٌم 



      ۴٩  کریم قرآن دیدگاه از »اختیار« با آنها رابطه بررسی و »انفعاالت« شناختی روان تحلیل

 

تـرس از واژگـان خـوف، رعـب،  مورددر  ،1ترس د و بر صورت خود زد.کرواهد شد، تعجب فرزند خ
در بعضـی  2؛توان استفاده کرد. اضطراب و پریشانی (زلـزال، وجفـه) وجل، خشیت، فزع و اشفاق می

  شد و منتظر نصرت الهی بود.  تنها مؤمنان، بلکه گاهی خود پیامبر هم مضطرب می ها، نه جنگ
بـا واژگـان  فراوانـیآیـات  در ک از آنهـایـ و هر آمده استبسیار در قرآن کریم  احساسات واژه

، معلـوم شـد کـه آمدهیجانات و احساسات  دربارهاست. با توجه به توضیحاتی که شده متعدد ذکر 
مثـال  رایبـنزدیک و گاهی شبیه به یکدیگر هسـتند؛  ،ماهّیِت این دو نوع انفعال بسیار به هم وابسته

شدید و دفعی باشد و پیامدهای فیزیکـی و فیزیولوژیـک را بـه  ،ن است هم ناگهانیممک» تعجب«
دنبال داشته باشد، مثل آن همسر پیامبر که وقتی بشارت فرزنـددار شـدن را بـه او دادنـد، از شـدت 

یـک در مـورد تواند آرام و دقیق و مستمر باشـد مثـل کسـی کـه  میتعجب بر صورت خود زد؛ هم 
پندارد، ولی هـیچ هیجـان شـدیدی نـدارد، هـیچ  میکند و آن را قدری عجیب  میمطلبی زیاد فکر 

زند، امـا در آن موضـوع حیـران  میپیامد فیزیولوژیک یا هیچ حرکت فیزیکِی شدیدی نیز از او سر ن
گونه هستند کـه در بعضـی درجـات  شود، این میشمرده  است. تمام شش هیجان اصلی که معموالً 

شـوند. بـر ایـن اسـاس،  برداشـت» احساسات«توانند  میبعضی درجات در  و» هیجان«توانند  می
کند؛ از آنجا که تعداد احساسات و هیجانات ذکر شده  میدو صدق  برای هر ها بندی بعضی از طبقه

معرفـی کـرده تـا بـا موقعیـت  کوچکتریتعدادی از آنها را در طبقات  تنها ند؛در قرآن، بسیار متعدد
بـرد.  کـار  بـهتـوان  میرا در مورد هیجانات نیز  بندی کاربردی قرابت بیشتری پیدا کنند، همین طبقه

ک از آن طبقـات یـبدیهی است که بررسی تفصیلِی هر کدام از این احساسات یا هیجانات، یا هـر 
توان به  میا روشن شود، در قرآن کریم ک از آنهیدارد تا شبکه مفهومی هر  ای گسترده نیاز به مطالعه

   .دکراین احساسات اشاره 
  

  انفعاالت خوشایند و ناخوشایند و موقعیتی

کنیم تـا آن  دهـد، در آن لحظـه مکـث نمـی هنگامی که احساس یا هیجان خاصی به ما دسـت می
آن تنهـا ند؛ مـا ک یا شادی یا...، فرقی نمی  کنیم. خواه از غم باشد یا خشم ااحساس یا هیجان را معن
 4شـش نـوع هیجـان، 3شناس معروف، رابرت پالچیک شویم. روان رو می هرا حس کرده و با آن روب

                                                           
ْشَرُکوْا ِبـاللِه...َس . «١

َ
ْعَب ِبَما أ ِذیَن َکَفُروْا الرُّ ِإْذ َدَخُلوْا َعَلٰی َداُووَد َفَفِزَع ِمـْنُهْم َقـاُلوْا َال «)؛ ١۵١(آل عمران، » ُنْلِقی ِفی ُقُلوِب الَّ

  ). ٢٢(ص، » َتَخْف َخْصَماِن َبَغٰی َبْعُضَنا َعَلٰی َبْعٍض...
َساُء َوا. «٢

ْ
ْتُهُم اْلَبأ سَّ ِذیَن َءاَمُنوْا َمَعـُه َمَتـٰی َنْصـُر اللـِه...مَّ ُسوُل َوالَّ ٰی َیُقوَل الرَّ اُء َوُزْلِزُلوْا َحتَّ رَّ ُهَناِلـَک اْبُتِلـَی «)؛ ٢١۴(بقـره، » لضَّ

  ). ١١(احزاب، » اْلـُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوْا ِزْلَزاًال َشِدیداً 
3. Plutchik 

4. emotion 
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، 1پـدیا (ویکیترس، شادی، عشق، غم و اندوه، تعجـب و خشـم را معرفی کرده است:  اولیه و مهم
از آیات و آنها  یشترکه ب دتوان شمر میدر حالی که حدود صد احساس متفاوت در انسان ) و ٢٠٠۶

، اینهـا بـه صـورت پیوسـتاری قابـل اوالً ؛ علت این است که توان دریافت کرد مینیز  یقصص قرآن
از ای  گسـتردهطیـف و  مسـتقل دارد ینـام ها،ک از آنیمطالعه هستند و شدت و ضعف دارند و هر 

آشـنایی، دوسـتی، «مثـال، پیوسـتار  ؛ بـرایخود دارنـدتر  در مراتب پایینو احساسات را  ها هیجان
مراتب است که از ضعیف شروع  یک سلسله» سپردگی عالقه، وابستگی، تعلق، عشق، دلدادگی، دل

آرامش، آسایش، رضایت، خوشی، شادی، شـادمانی، در پوسـت «شود؛  میشده و به شدید منتهی 
» نفر، خشم، دشمنیشکستگی، ت خوری، نارضایتی، آزردگی، رنجیدگی، دل دل«و » خود نگنجیدن

ترکیبی نیـز بـه  یبر نگاه پیوستاری، نگاه افزونشناسان  ، روانثانیاً  ؛نیز هر کدام یک پیوستار هستند
ی زیرین آنها، ممکن اسـت بـا هـم ترکیـب ها احساسات دارند. هر کدام از احساسات اصلی و رده

تـوان احساسـات (و  مـی، دیـدگاه. از یـک به وجـود آورنـدد و احساس و هیجان دیگری را نیز ونش
   :هیجانات) را به چند قسم تقسیم کرد

 3،رأفـت و رحمـت 2،خشـوع اننـد:احساساتی که همواره برای فرد خوشـایند هسـتند؛ م )الف
  10.وفاداری 9،بودن شاکر 8،یشادمان 7،(امید) رجاء 6،(اطمینان) آرامش 5،لینت 4،محبت و عشق

کینه  12،حزن 11،: یأس (ناامیدی)؛ مانندستنداحساساتی که همواره برای فرد ناخوشایند ه )ب
   16.عجب 15،ذلت 14،ینیغمگ 13،و حسادت

باشند؛ ی متفاوت، ممکن است خوشایند یا ناخوشایند ها احساساتی که به تناسب موقعیت )ج

                                                           
1. Wikipedia contributors 

ِذیَن ُهْم ِفی َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن « .٢   ).٢(مؤمنون،   »الَّ
٣» . 

ْ
َبُعوُه َرأ ِذیَن اتَّ نِجیَل َوَجَعْلَنا ِفی ُقُلوِب الَّ ْیَنا ِبِعیَسی اْبِن َمْرَیَم َوَءاَتْیَناُه اْإلِ

ًة اْبَتَدُعوَها...ِبُرُسِلَنا َوَقفَّ   ).٢٧(حدید، » َفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَباِنیَّ
َشدُّ ُحّبًا لِّ «. 4

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا أ وَنُهْم َکُحبِّ اللِه َوالَّ نَدادًا ُیِحبُّ

َ
ِخُذ ِمن ُدوِن اللِه أ اِس َمن َیتَّ ِه...َوِمَن النَّ   ).١۶۵(بقره، » لَّ

وْا ِمْن َحوْ . «5 َن اللِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُکنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلـانَفضُّ   ).١۵٩عمران، (آل» ِلَک َفـاْعُف َعْنُهْم...َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
َال ِبِذْکِر اللِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب . «6

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْکِر اللِه أ   ).٢٨(رعد، » الَّ

لَ . «٧
ْ
ُهْم َیأ َلُموَن َفِإنَّ

ْ
َلموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللِه َما َال َیْرُجوَن...َوَال َتِهُنوْا ِفی اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإن َتُکوُنوْا َتأ

ْ
  ).١٠۴نساء، » (ُموَن َکَما َتأ

ِذی َباَیْعُتم ِبِه َوَذِلَک ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم . «٨   ). ١١١(توبه، » َفـاْسَتْبِشُروْا ِبَبْیِعُکُم الَّ
 ).١۵٢(بقره، » َواْشُکُروْا ِلی َوَال َتْکُفُروِن . «٩
اَی . «١٠ وِف ِبَعْهدُِکْم َوِإیَّ

ُ
ْوُفوْا ِبَعْهِدی أ

َ
ْنَعْمُت َعَلْیُکْم َوأ

َ
ِتی أ  ).۴٠(بقره، »  َفـاْرَهُبوِن َیا َبِنی ِإْسَراِئیَل اْذُکُروْا ِنْعَمِتَی الَّ

رُّ کَ . «١١ ُه الشَّ ْعَرَض َو َنَئا ِبَجاِنِبِه َوِإَذا َمسَّ
َ
نَساِن أ ْنَعْمَنا َعَلی اْإلِ

َ
  .)٨٣(اسراء، » اَن َیُئوساً َوِإَذا أ

الَّ َیْجَعَل َلهُ . «١٢
َ
وْا اللَه َشْیئًا ُیِریُد اللُه أ ُهْم َلن َیُضرُّ ِذیَن ُیَساِرُعوَن ِفی اْلُکْفِر ِإنَّ ْم َحّظًا ِفـی اْلَئـاِخَرِة َوَلُهـْم َعـَذاٌب َوَال َیْحُزنَک الَّ

  .)١٧۶،عمران(آل» َعِظیٌم 
ْهِل . «١٣

َ
ْن أ نُفِسِهم َودَّ َکِثیٌر مِّ

َ
ْن ِعنِد أ ارًا َحَسدًا مِّ ن َبْعِد ِإیَماِنُکْم ُکفَّ وَنُکم مِّ   ). ١٠٩(بقره، » اْلِکَتاِب َلْو َیُردُّ

َسْوْا َعَلٰی َما َفاَتُکْم . «14
ْ
  ).٢٣(حدید، » ِلَکْیَال َتأ

َن اللِه َو . «15 ْیَن َما ُثِقُفوْا ِإالَّ ِبَحْبٍل مِّ
َ
ُة أ لَّ َن اللهِ ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الذِّ اِس َوَباُءوْا ِبَغَضٍب مِّ َن النَّ  ).١١٢عمران،  (آل» َحْبٍل مِّ

ْنَیا. «16 اِس َمن ُیْعِجُبَک َقْوُلُه ِفی اْلَحَیاِة الدُّ  ). ٢٠۴(بقره، » َوِمَن النَّ
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 7،تسـلیم 6،امتحان شـدن 5،لجاجت 4،حقارت و عجز3،دیترد 2،غرور و تکبر 1،: حسرتهمچون
  8.حس افتخار

  
  پیوستاری و رویکرد ترکیبی به انفعاالت قرآنیرویکرد 

 ؛در مطالعات قرآنی نیـز قابـل بررسـی و پـژوهش اسـت» ترکیبی«و رویکرد » پیوستاری«رویکرد 
کـه هـم  دهد مینمایش  ای هرا به گون ها از این احساسات و هیجان زیادیتعداد  صفحه بعدنمودار 

از توجه به نمـودار،  . پیشتوجه قرار گرفته است در آن مورد رویکرد پیوستاری و هم رویکرد ترکیبی
  :شود میدر مورد آن داده  کوتاهیتوضیحات 

(حّب خداوند، اخالص بـرای او، شـکر، خشـیت،  ای هدر این نمودار، هشت احساس هست. ١
 نمـودار اطمینان و عدم تردید، بغض نسبت به کفار، غضب نسبت به کفار، ذکر خداونـد) در مرکـز

 شود؛ مینمایش داده 
 مؤمناست؛ اگر یک  مؤمنترین احساساِت یک  ترین و ضروری این هشت احساس، از مهم .٢

این احساسات را به اندازه کافی در وجود خودش داشته و آنها را تربیـت کـرده باشـد، از ایمـان رده 
 ؛ی برخوردار استیباال

شـوند کـه در  یمـگانه مرکزی، موجب احساساِت دیگـری  هر کدام از این احساسات هشت. ٣
مثال، حّب خداوند، خشـنودی از خداونـد را در برای  ؛ی دوم و سوم به نمایش درآمده استها دایره

ک یباشیم. هر  هشود که انتظار رحمت و مغفرت از او داشت می سببپی دارد و خشنودی از خداوند 
 ؛کند می ی که در شکل نشان داده شده است، همین حالت پیوستاری را تداعییها از گلبرگ
بـه احساسـات  ای هکننـده حرکـت از احساسـات هسـت حرکت از مرکز بـه پیرامـون، تـداعی. ۴

نـد و احساسـات مرکـزی، تر پیرامونی است. احساسات پیرامونی به عملیاتی شدن و کـاربرد نزدیک
 ؛هستند تر و شبه انتزاعی تر درونی

                                                           
ْوَزاَرُهْم َعَلٰی . «١

َ
ْطَنا ِفیَها َوُهْم َیْحِمُلوَن أ َال َساَء َما َیِزُروَن َقاُلوْا َیا َحْسَرَتَنا َعَلٰی َما َفرَّ

َ
  ).٣١ (انعام،» ُظُهوِرِهْم أ

ْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللَه َال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ . «٢
َ
اِس َوَال َتْمِش ِفی اْأل َک ِللنَّ ْر َخدَّ   ).١٨، (لقمان» َوَال ُتَصعِّ

ْلَنا َعَلٰی َعْبِدَنا . «٣ ا َنزَّ مَّ ْثِلهِ َوِإن ُکنُتْم ِفی َرْیٍب مِّ ن مِّ ُتوْا ِبُسوَرٍة مِّ
ْ
 ).٢۴(بقره، » َفأ

ْن . «4
َ
َعَجـْزُت أ

َ
ِخیـِه َقـاَل َیـا َوْیَلَتـا أ

َ
َیُه َکْیَف ُیَواِری َسْوَءَة أ ْرِض ِلُیِر

َ
ُکـوَن ِمْثـَل َهــَٰذا اْلُغـَراِب َفَبَعَث اللُه ُغَرابًا َیْبَحُث ِفی اْأل

َ
»  أ

 .)٣٢مانده، (
نُتْم َتنُظُروَن َوِإْذ ُقْلُتْم َیا ُموَس . «5

َ
اِعَقُة َوأ َخَذْتُکُم الصَّ

َ
ٰی َنَری اللَه َجْهَرًة َفأ ْؤِمَن َلَک َحتَّ  ).۵۶(بقره، » ٰی َلن نُّ

ـ. «6 ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ نُفِس َوالثَّ
َ
َمَواِل َواْأل

َ
َن اْأل َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ ُکْم ِبَشْیٍء مِّ ِصـیَبٌة اِبِریَن*الَّ َوَلَنْبُلَونَّ َصـاَبْتُهم مُّ

َ
ِذیَن ِإَذا أ

ـا ِإَلْیِه َراِجعوَن  ا ِللِه َوِإنَّ  .)١۵۶-١۵۵بقره، (» َقاُلوْا ِإنَّ
ِه َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنـ. «٧ ْجُرُه ِعنَد َربِّ

َ
ْسَلَم َوْجَهُه ِللِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه أ

َ
ـُه  ِإذْ ) «١١٣(بقـره، » وَن َبَلٰی َمْن أ َقـاَل َلـُه َربُّ

ْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن 
َ
ْسِلْم َقاَل أ

َ
 ).١٣٢(بقره، » أ
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطیٍن . «٨ ْنُه َخَلْقَتِنی ِمن نَّ َنْا َخْیٌر مِّ

َ
َمْرُتَک َقاَل أ

َ
الَّ َتْسُجَد ِإْذ أ

َ
  .)١٣اعراف، ( »َقاَل َما َمَنَعَک أ
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و  ها بـرای شـناخت یلوو رفتارها؛  ها است، نه شناخت» احساسات«ناظر به  تنهااین شکل . ۵
 ؛توان نمودارهای متناظر با این نمودار ترسیم کرد میرفتارها نیز 

ها. بسیاری از احساسات در  این نمودار، نمایانگر احساسات مؤمنانه مؤمنان است، نه همه انسان. ۶
 ؛ده استهای غیرمؤمن وجود دارد که در مؤمنان نیست؛ آنها در این نمودار ذکر نش انسان
ین آنهـا تـر  ین و مهمتر  ان نیست، بلکـه عمـدهمؤمنانه مؤمناین شکل بیانگر تمام احساسات . ٧

 ؛استذکر شده 
ان در مؤمنـانه دنیوی است؛ احساسـاتی کـه قـرآن بـه مؤمناین احساسات مربوط به زندگی . ٨

 ؛دهد، مورد نظر نیست میقیامت نسبت 
برای  یلوست آیات متعددی در قرآن وجود داشته باشد، ها، ممکن ا ک از این احساسیبرای هر . ٩

 ؛شده استبسنده گذاری کنار آنها، به ذکر یک یا دو آیه شریفه، ذیل شکل  شماره اساسهر کدام بر
عشـق و «مثـال،  رایبـرده چهارم، حاصل ترکیب دو احساس مربوط بـه رده سـوم اسـت؛ . ١٠
هجـوم «طور  است و همین» انتظار رحمت و مغفرت« و» احساس بندگی«حاصل ترکیب » تسبیح
 است.» برائت از کفار«و » اعتماد قلبی به خداوند«حاصل ترکیب » به کفار
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فرماید که اگر از دینم مرتد  میان مؤمنبه ی بزرگ خدا . احساس محبت نسبت به خداوند:١
بعضـی از  1؛ا دوسـت بدارنـدآورم که دوستشان بدارم و آنان نیز مر میشدید، قومی را به جای شما 

 2؛بخشند میمحبت خداوند، غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر  سبببه  بیت اهل
خــدا را از ســر اخــالص « :فرمایــد مــیقــرآن  . احســاس خلــوص نســبت بــه خداونــد:٢

 4؛و دینش را برای خدا خالص گرداند دپیامبر مأمور است که خدا را پرستش کن 3؛»بخوانید...
دهد کـه مـرا شـکرگزاری کنیـد و  میخدا دستور  نسبت به خداوند: یاحساس شکرگزار . ٣

زن و فرزنـدش را بـه دسـتور خداونـد در بیابـان زمـانی کـه حضرت ابراهیم  5.کفران نعمت نکنید
بـه  ،گذاشت و رفت، دعا کرد که خداوند قلوب مردم را به سوی آنان بگرداند و به آنـان روزی دهـد

 6؛ار باشندامید اینکه شکرگز
کنی کـه از  تو فقط کسی را انذار می :فرماید میخدا به پیامبرش  از خداوند: یت. حس خش۴

دل داشته باشد؛ چنـین کسـی را بـه آمـرزش و  سخن تو پیروی کند و خشیت خداوند رحمان را در
 8؛..!»از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان، خشیت خداوند را دارند.« 7!پاداشی پرارزش بشارت ده

خداونـد نفـوس  9؛گیـرد میان با یاد خدا آرام مؤمن قلب نسبت به خداوند: ینان. حس اطم۵
 10؛خواند و از آنها راضی است و آنان نیز از خدا راضی هستند میمطمئنه را به سوی خود 

و یارانش به قوم کافر خود گفتند که بین مـا و  ابراهیم نسبت به کفار: 11. احساس بغض۶
 12؛و کینه آشکار است، تا زمانی که به خداوند واحد ایمان بیاوریدشما دشمنی 

وقتی حضرت موسی از مأموریت چهل روزه مالقـات  نسبت به کفار: 13. احساس غضب٧

                                                           
ِذیَن َءا. «١ َها الَّ یُّ

َ
ـٍة َعَلـی اْلــُمْؤ َیا أ ِذلَّ

َ
وَنـُه أ ُهْم َوُیِحبُّ ِتی اللـُه ِبَقـْوٍم ُیِحـبُّ

ْ
ٍة َعَلـی َمُنوْا َمن َیْرَتدَّ ِمنُکْم َعن ِدیِنـِه َفَسـْوَف َیـأ ِعـزَّ

َ
ِمِنیَن أ

  )۵۴(مائده، » اْلَکاِفِریَن...
ِسیراً . «٢

َ
ِه ِمْسِکینًا َوَیِتیمًا َوأ َعاَم َعَلٰی ُحبِّ   ).٨(انسان،  »َوُیْطِعُموَن الطَّ

یَن . «٣   ).٢٩(اعراف، » َواْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ
یَن . «4 ُه الدِّ ْعُبَد اللَه ُمْخِلصًا لَّ

َ
ْن أ
َ
ِمْرُت أ

ُ
  ).١١(زمر، » ُقْل ِإنِّی أ

  ) ١۵٢(بقره، » َواْشُکُروْا ِلی َوَال َتْکُفُروِن « .5
اِس َتْهِوی . «... 6 َن النَّ ْفِئَدًة مِّ

َ
ُهْم َیْشُکُروَن َفـاْجَعْل أ َمَراِت َلَعلَّ َن الثَّ   ).٣٧(ابراهیم، » ِإَلْیِهْم َواْرُزْقُهم مِّ

ْجٍر َکِریٍم . «٧
َ
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوأ ْحَمـَٰن ِبـاْلَغْیِب َفَبشِّ ْکَر َوَخِشَی الرَّ َبَع الذِّ َما ُتنِذُر َمِن اتَّ   ).١١(یس، » ِإنَّ

َما َیْخَشی اللَه ِمْن ِعبَ . «... ٨   ).٢٨(فاطر، » اِدِه اْلُعَلَماُء...ِإنَّ
َال ِبِذْکِر اللِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب . «... ٩

َ
  ).٢٨، (رعد» أ

ةُ . «١٠ ْفُس اْلـُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ یَّ
َ
ةً ، َیا أ ْرِضیَّ ِک َراِضَیًة مَّ   ).٢٨−٢٧(فجر، » اْرِجِعی ِإَلٰی َربِّ

تـوان یافـت کـه ارتبـاط شدید است؛ در قرآن واژگـانی چنـد را مـی. بغض در مقابل حّب است و به معنای ناخوشایندی ١١
توان به اضغان، بغضاء، شنئان، غل و مقـت اشـاره کـرد. از جمله این واژگان می ؛نفرت و کینه دارند ،تنگاتنگی با بغض

  کند.ولی درجاتی از بغض را بیان می ،همه اینها شاید به معنای بغض باشد
ٰی ُتْؤِمُنوْا ِبـاللِه َوْحَدُه.... «... ١٢ َبدًا َحتَّ

َ
  ).۴(ممتحنه، » َوَبْیَنُکُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء أ

. غضب عبارت است از: حالت نفسانّیۀ که باعث حرکت روح حیوانی و از داخل به جانب خارج از برای غلبـه و انتقـام ١٣
  شود (ویکی فقه). حرکت شدیدی می سببشود و هرگاه شدت نمود  می
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دادنـد، او بسـیار غضـبناک شـد و  میپروردگارش بازگشت، قوم خود را دید که رفتار کفرآمیز انجام 
 1؛ الواح را انداخت و...

و هر کس از یاد خـدا اعـراض  3؛ی خدا هستندها ان به یاد نعمتمؤمن 2:خدا یاد. احساس ٨
 4؛کند، دارای زندگی سختی خواهد بود و در روز قیامت نیز به صورت نابینا محشور خواهد شد

کـافران هسـتند کـه از  تنهـااز رحمت الهی ناامید نشوید، « :یبه درگاه اله ید. احساس ام٩
پروردگـارش دارد، بایـد عمـل صـالح  یهر کس که امید به لقـا«و  5»شوند میرحمت خدا ناامید 

 6؛»انجام دهد و کسی را شریک او قرار ندهد
خداونـد خشـنود  زخود و آنان نیز ا مؤمنخدا از بندگان  از خداوند: ی. احساس خشنود١٠
 8؛اما خداوند از قوم فاسق، خشنود نخواهد شد 7؛هستند
دهـد کـه هرگـاه بـه عـزم و تصـمیم  میقرآن به پیامبر دستور  . احساس توکل به خداوند:١١

 9؛گاه با توکل بر خداوند اقدام کن، خداوند متوکالن را دوست دارد ی رسیدی، آنینها
بگـو بـه فضـل و رحمـت خداسـت کـه « :یالهـ یها نعمت ازمؤمن  ی. احساس شاد١٢

 10؛»بهتر است ،آورند [مؤمنان] باید شاد شوند و این از هرچه گرد می
هر کس که از مقام پردوردگارش ترسان باشـد و نفـس : ی. احساس خوف از عظمت اله١٣

هـر کـس کـه از مقـام پروردگـارش  11.بازدارد، جایگاه او بهشت خواهد بود ا و هوسخود را از هو
 12؛باغ بهشتی است برای او دو ترسان باشد
کـافران هسـتند و نـه در که نه در صـف  اند هدف بی یمنافقان، افرادتذبذب:  نبود. حس ١۴

                                                           
ِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِنی ِمن َبْعِدی.... «... ١

َ
ا َرَجَع ُموَسٰی ِإَلٰی َقْوِمِه َغْضَباَن أ   ).١۵٠(اعراف، » َوَلمَّ

  ؛ نیــز گفتــه )۴٨، ص۵، جق١۴١۴منظــور، جــاری کــردن آن اســت (ابــن زبــان. ذکـر بــه معنــای یــاد آوردن چیــزی و بــر ٢
، ق١۴١٢و زبـان اسـت (راغـب،  قلـبشده است که ذکر همان تـذکر در برابـر غفلـت و فراموشـی و اعـم از تـذکر بـه 

  ).٣٢٨ص
ْنَعْمُت َعلَ . «٣

َ
ِتی أ ُکْم ُتْفِلُحوَن «)؛ ۴٠(بقره، » ْیُکْم...َیا َبِنی ِإْسَراِئیَل اْذُکُروْا ِنْعَمِتَی الَّ َعلَّ   .)١٠،ه(جمع» َواْذُکُروْا اللَه َکِثیرًا لَّ

ْعَمـٰی . «4
َ
ْعَرَض َعن ِذْکِری َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضنکًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة أ

َ
ْحَمــِٰن «)؛ ١٢۴(طـه،» َوَمْن أ َوَمـن َیْعـُش َعـن ِذْکـِر الرَّ
ْض لَ    ).٣۶(زخرف، » ُه َشْیَطانًا َفُهَو َلُه َقِریٌن ُنَقیِّ

ْوِح اللِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَکاِفُروَن . «5 ُس ِمن رَّ
َ
ُه َال َیْیأ ْوِح اللِه ِإنَّ ُسوْا ِمن رَّ

َ
  ). ٨٧(یوسف، » َوَال َتْیأ

ِه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُیْشرِْک . «6 َحداً  َفَمن َکاَن َیْرُجوْا ِلَقاَء َربِّ
َ
ِه أ   ).١١٠(کهف، » ِبِعَباَدِة َربِّ

ِضَی اللُه َعْنُهْم . «٧ َبُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَّ ِذیَن اتَّ نَصاِر َوالَّ
َ
ُلوَن ِمَن اْلـُمَهاِجِریَن َواْأل وَّ

َ
اِبُقوَن اْأل «... )؛ ١٠٠(توبـه، » َوَرُضوْا َعْنُه... َوالسَّ

ِضَی اللُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذالِ  هُ رَّ   .)٨(بینه، » َک ِلَمْن َخِشَی َربَّ
  .)٩۶(توبه، » َفِإنَّ اللَه َال َیْرَضٰی َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقیَن . «... ٨
ِلیَن . «٩ ْل َعَلی اللِه ِإنَّ اللَه ُیِحبُّ اْلـُمَتَوکِّ   ).١۵٩عمران،  (آل» َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
ا َیْجَمُعوَن ُقْل ِبَفْضِل اللِه َوِبَرْحَمِتِه . «١٠ مَّ   ).۵٨(یونس، » َفِبَذاِلَک َفْلَیْفَرُحوْا ُهَو َخْیٌر مِّ
ْفَس َعِن اْلَهَوٰی . «١١ ِه َوَنَهی النَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ مَّ

َ
َوٰی  ،َوأ

ْ
َة ِهَی اْلـَمأ   ).۴١−۴٠(نازعات، » َفِإنَّ اْلَجنَّ

َتاِن . «١٢ ِه َجنَّ   ).۴۶(رحمن، » َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ



      ۵۵  کریم قرآن دیدگاه از »اختیار« با آنها رابطه بررسی و »انفعاالت« شناختی روان تحلیل

 

ان هرگز چنـین حسـی را مؤمن 1.ان، بلکه گاهی در این صف و گاهی در آن صف هستندمؤمنصف 
 ؛نخواهند داشت

کفرشان بیزارند و هرگز آنـان را  سببمؤمنان از کافران به  . احساس تنفر مؤمن نسبت به کفار:١۵
 3؛شوند از نظر قرآن، مشرکان ناپاکند و به مسجدالحرام راه داده نمی 2.دهند دوست خود قرار نمی

ان نسـبت بـه کفـار مؤمن، خشم ها در بعضی از موقعیت نسبت به کفار: 4یظ. احساس غ١۶
ی هـا مثـال، در ماه رایبـآن اقدام کننـد؛ براساس شود و مجازند که آن را ابراز دارند و  میبرافروخته 

ی ها که به محض اتمام ماه دارند هفیگ ممنوع است، اما مسلمانان وظدر موقعیت جنگی، جن حرام
 5؛ن حمله کنند و با آنها بجنگند؛ مگر اینکه آنان توبه کنند و...احرام، به مشرک

 6؛دانـ هخداوند و پیامبرش نسبت به مشرکان اعـالن برائـت کرد . احساس برائت از کفار:١٧
شده اسـت، حتـی اگـر از بسـتگانش شخص بودنشان م ان، برای مشرکانی که جهنمیمؤمنپیامبر و 

 7؛کنند میباشند، طلب مغفرت ن
خـدا بـر او اعتمـاد قلبـی دارنـد و او را در تمـام  مـؤمنبنـدگان  :ی. احساس اعتماد قلبـ١٨
را در آتش پرتـاب کردنـد، امـا او آرامـش  دانند. ابراهیم می، حاضر و ناظر و توانمند ها موقعیت
که بین دشمن و دریای خروشان  موسی 8.ش دستور داد که بر او سرد باشدخداوند به آت داشت و

 9؛گشاید میمحاصره شده بود، گفت پروردگارم با من است و به زودی راه هدایت را 
مؤمنان به رحمت و معفرت الهی امید دارنـد و احسـاس نیـاز  به رحمت خدا: یاز. احساس ن١٩

 10؛رحیم است و آنان به این رحمت الهی شادمان هستندکنند و خداوند نسبت به آنها غفور و  می
 یینسبت به خداوند، رتبه باال یاحساس بندگ یتنها نسبت به خداوند: ی. احساس بندگ٢٠

                                                           
َذْبَذِبیَن َبْیَن َذاِلَک َال ِإَلٰی َهـُٰؤَالِء َوَال ِإَلٰی َهـُٰؤَالِء َوَمن ُیْضِلِل اللُه َفَلن َتِجَد َلُه َسِبیًال . «١   ).١۴٣(نساء، » مُّ
ْوِلَیاَء ِمن ُدوِن اْلـُمْؤِمِنیَن . «٢

َ
ِخِذ اْلـُمْؤِمُنوَن اْلَکاِفِریَن أ   ).٢٨عمران،  (آل» الَّ َیتَّ

َما اْلـُمْشرُِکوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوْا اْلـَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَٰذا...«. ٣   ).٢٨(توبه، » ِإنَّ
  . منظور از غیظ، غضب برافروخته شده است.4
ُموُهْم َوُخـ. «5 ْشُهُر اْلُحُرُم َفـاْقُتُلوْا اْلــُمْشرِِکیَن َحْیـُث َوَجـدتُّ

َ
  » ُذوُهْم َواْحُصـُروُهْم َواْقُعـُدوْا َلُهـْم ُکـلَّ َمْرَصـٍد...َفِإَذا انَسَلَخ اْأل

  ).۵(توبه، 
َن اْلـُمْشرِِکیَن . «6 ِذیَن َعاَهدتُّم مِّ َن اللِه َوَرُسوِلِه ِإَلی الَّ   ).١، توبه» (َبَراَءٌة مِّ
ن َیْسَتْغِفُروْا ِلْلـُمْشرِِکی. «٧

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا أ ِبیِّ َوالَّ ْصـَحاُب اْلَجِحـیِم َما َکاَن ِللنَّ

َ
ُهـْم أ نَّ

َ
َن َلُهـْم أ ْوِلی ُقْرَبٰی ِمن َبْعِد َمـا َتَبـیَّ

ُ
» َن َوَلْو َکاُنوْا أ

  ).١١٣(توبه، 
ُقوُه َوانُصـُروْا َءاِلَهـَتُکْم ِإن ُکنـُتْم َفـاِعِلیَن . «٨ َفـ«)؛ ۶٨انبیـاء، » (َقاُلوْا َحرِّ

َ
ُکـْم َوِلَمـا َتْعُبـُدوَن ِمـن ُدوِن اللـِه أ فٍّ لَّ

ُ
  » َال َتْعِقُلـوَن أ

  ).۶٧(انبیاء، 
ی َسَیْهِدیِن . «٩ ْوِد اْلَعِظـیِم ، َقاَل َکالَّ ِإنَّ َمِعَی َربِّ َعَصاَک اْلَبْحَر َفـانَفَلَق َفَکاَن ُکـلُّ ِفـْرٍق َکــالطَّ ِن اْضِرب بِّ

َ
ْوَحْیَنا ِإَلٰی ُموَسٰی أ

َ
» َفأ

  ).۶٣−۶٢شعرا، (
ذِ . «١٠ ِذیَن َءاَمُنوْا َوالَّ ِحیٌم ِإنَّ الَّ ْوَلـِٰئَک َیْرُجوَن َرْحَمَت اللِه َواللُه َغُفوٌر رَّ

ُ
ُقْل «)؛ ٢١٨(بقره، » یَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفی َسِبیِل اللِه أ

ا َیْجَمُعوَن  مَّ   ).۵٨(یونس، » ِبَفْضِل اللِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذاِلَک َفْلَیْفَرُحوْا ُهَو َخْیٌر مِّ



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ۵۶

 

ز اکننـد و  یم یاو را بندگ تنهاو مؤمنان  1یدستا یم یژگیو یناست که خداوند بندگان مقربش را به ا
 2؛طلبند یم یاریاو 

به رحمت خداوند بر پیـروانش مهربـان  پیامبر خدا با خلق خدا: ی. احساس مهربان٢١
 4؛کنند میان نیز بین خودشان مهربان هستند، اگرچه با کفار با شدت رفتار مؤمن 3.است

بـه امـوری  هـا ان همیشـه و در تمـام موقعیتمؤمنـ :»یامتحان شـدن دائمـ«. احساس ٢٢
 5؛شوند میردها و... امتحان ترس، گرسنگی، از دست دادن مال، جان و دستاو همچون
ان همـواره احسـاس اسـتواری دارنـد و از هـر بـادی مؤمنـو عـزت:  ی. احساس استوار ٢٣

آنـان در  7.دهـد مـیدانند که به هر کـس خواسـت  میآنان عزت را مخصوص خداوند  6.لرزند مین
 8.روند میزمین با تکبر راه ن

 ای هکفار احساس منفی دارند، به گونـان نسبت به مؤمن با کفار: یمیتصمنبود . احساس ٢۴
آنان نسبت به دشـمن خـدا و  9.کنند میاه اسرار درون گروهی مسلمانان را برای آنان بیان نگ که هیچ

  10؛کنند میدشمن خودشان، ابراز محبت ن
از منافقان کسانی هستند کـه در مالقـات  :نانسبت به کفار و منافق ییاعتنا ی. احساس ب٢۵
ان، مؤمنـم، ولی در خلوت با خودشان از شدت خشـم بـر علیـه ای هما ایمان آورد :گویند میان مؤمن

به آنها بگو با همین خشمی که داریـد، بمیریـد؛ خـدا از  ماید: فر میگزند؛ قرآن  میانگشتان خود را 
گاه است ها درون سینه  11؛آ
، از مسـلمانان هـا قـرآن در بعضـی از موقعیت هجوم بـه کفـار: یبرا ی. احساس آمادگ٢۶

دست مسلمانان مجازات کرده و آنـان را رسـوا ه خواهد که با کفار پیکار کنند تا خداوند آنان را ب می
 12؛ان را شفا بخشد و بر قلب آنان مرهم نهدمؤمنسازد و سینه گروهی از 

بگو پس باید به فضل خدا و بخشایش او شـاد باشـند، « و آرامش: ینیب. احساس خوش٢٧
                                                           

اٌب َوَوَهْبَنا ِلَداُوو . «١ وَّ
َ
ُه أ   ).٣١(ص، » َد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ

اَک َنْسَتِعیُن . «٢ اَک َنْعُبُد وِإیَّ   )۵(حمد، » ِإیَّ
وْا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُهْم . «٣ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ َن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُکنَت َفظًّ   ).١۵٩عمران،  (آل» َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم . «4 اُء َعَلی اْلُکفَّ ِشدَّ

َ
ِذیَن َمَعُه أ ُسوُل اللِه َوالَّ ٌد رَّ َحمَّ  ).٢٩(فتح، ..» .مُّ

ِر . «5 َمَراِت َوَبشِّ نُفِس َوالثَّ
َ
َمَواِل َواْأل

َ
َن اْأل َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ ُکْم ِبَشْیٍء مِّ اِبِریَن َوَلَنْبُلَونَّ   ).١۵۵(بقره، » الصَّ

َسْوْا َعَلٰی َما َفاَتُکْم َوَال َتْفَرُحوْا ِبَما َءاَتاُکْم َواللُه َال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ . «6
ْ
  )،٢٣(حدید، » ِلَکْیَال َتأ

  ).٢۶عمران،  آل» (ْیٍء َقِدیٌر َوُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء ِبَیدَِک اْلَخْیُر ِإنََّک َعَلٰی ُکلِّ َش . «٧
ْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال . «٨

َ
ْرِض َمَرحًا ِإنََّک َلن َتْخِرَق اْأل

َ
   ).٣٧(اسراء، » َوَال َتْمِش ِفی اْأل

ُلوَنُکْم َخَباًال َو «. ٩
ْ
ن ُدوِنُکْم َال َیأ ِخُذوْا ِبَطاَنًة مِّ ِذیَن َءاَمُنوْا َال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
ْم...َیا أ وْا َما َعِنتُّ   ).١١٩عمران،  (آل» دُّ

ِة َو . «١٠ ْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهم ِبـاْلـَمَودَّ
َ
ُکْم أ ی َوَعُدوَّ ِخُذوْا َعُدوِّ ِذیَن َءاَمُنوْا َال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
َن اْلَحقِّ َیا أ   ).١(ممتحنه، » َقْد َکَفُروْا ِبَما َجاَءُکم مِّ

َناِمـَل ِمـَن اْلَغـْیِظ ُقـْل ُموُتـوْا ِبَغـْیِظُکْم ِإنَّ اللـَه َعِلـیَوِإَذا َلُقوُکْم َقا. «١١
َ
ـوْا َعَلـْیُکُم اْأل ا َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّ ـُدوِر ُلوْا َءاَمنَّ ٌم ِبـَذاِت الصُّ

   ).١١٩عمران،  آل(
ْیِدیُکْم َوُیْخِزِهْم َوَینُصْرُکْم َعَلْیِهْم َو . «١٢

َ
ْبُهُم اللُه ِبأ ْؤِمِنیَن...َقاِتُلوُهْم ُیَعذِّ   ). ١۴، توبه» (َیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ
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و کارهـای  هکـه ایمـان آوردرا دعـای کسـانی «خداونـد  1.کننـد میاست از آنچه جمع  که آن بهتر
کسی که از امـوالش در  2».دهد میکند و از فضل خودش به آنها زیاده  مید، اجابت ان هشایسته کرد

 3؛دهد میصد برابر یا بیشتر به آن پاداش تراه خدا خرج کند، گاهی خداوند هف
در سن پیری دارای فرزند شد و خداوند به او  زکریا او: یحو تسب ی. احساس عشق اله٢٨

گاه او از محـراب عبـادتش  روز، قدرت تکلم با هیچ کس را نخواهی داشت، آن گفت که تا سه شبانه
صـبح و شـام خداونـد را  −به شکرانه این نعمـت−به سوی قوم خود آمد و با اشاره به آنان گفت که 

  5؛به قیامت و بهشت هم امتداد دارد انمؤمن این عشق و تسبیح 4.یدیتسبیح گو
ان به درگاه الهی، انابه و عبادت دارند مؤمنو اطاعت به درگاه خداوند:  یم. احساس تسل٢٩

کسی که تسلیم پروردگار باشد و عمل صالح انجام دهـد، نـزد  6.دانند میو خود را تسلیم پروردگار 
 7؛پروردگارش اجر دارد و خوف و حزنی بر او نیست

، استقامت ها دهد که در برابر مشکالت و هوس میان دستور مؤمنخدا به  :ی. حس صبور ٣٠
در مـورد لشـکریان  8؛کنند و در برابر دشمنان نیز پایدار باشند و از مرزهای خـود مراقبـت کننـد...

ریـز  ر او، گفتند: ای پروردگار ما! فروکچون برابر شدند با جالوت و لش«... فرماید:  میطالوت نیز 
 9؛»افرانکی ما را و نصرت ده ما را بر قوم ها بر ما صبر را و ثابت دار قدم

در این دنیا در حال امتحان شـدن اسـت و  داند همواره میکسی که  :یاری. احساس هوش٣١
اش، خلود و دائمی است، زندگی جاوید را قربانِی زندگِی چنـد  داند که زندگی اخروی می همچنین
سپر تقوا، همواره آمـادگی امتحـانی خـود را  این افراد کسانی هستند که بتر  کند. زیرک میروزه دنیا ن

 ؛کنند میحفظ 
این نیست کـه هنگـام نمـاز،  تنهااز نظر قرآن، نیکی  احساس استقامت در مقابل کفار: .٣٢

روی خود را به سوی مشرق یا مغرب کنیم، بلکه آن اسـت کـه ایمـان بـه خـدا و معـاد و مالئکـه و 
و میـدان جنـگ  هـا و بیماری هـا داشته باشیم... و در برابر محرومیت ی آسمانی و پیامبرانها تابک

                                                           
ا َیْجَمُعوَن . «١ مَّ   ). ۵٨(یونس، » ُقْل ِبَفْضِل اللِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذاِلَک َفْلَیْفَرُحوْا ُهَو َخْیٌر مِّ
ن َفْضِلهِ . «٢ اِلَحاِت َوَیِزیُدُهم مِّ ِذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ   ).٢۶(شوری، » َواْلَکاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد  َوَیْسَتِجیُب الَّ
نَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفی ُکلِّ ُسنُبَلٍة . «٣

َ
ٍة أ ْمَواَلُهْم ِفی َسِبیِل اللِه َکَمَثِل َحبَّ

َ
ِذیَن ُینِفُقوَن أ َثُل الَّ ٍة َواللـُه ُیَضـاِعُف ِلَمـن َیَشـاُء مَّ َئُة َحبَّ مِّ

  ).٢۶١بقره، » (َواللُه َواِسٌع َعِلیٌم 
ُحوْا ُبْکَرًة َوَعِشّیاً . «4 ن َسبِّ

َ
ْوَحٰی ِإَلْیِهْم أ

َ
   ).١١(مریم، » َفَخَرَج َعَلٰی َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفأ

ِن اْلَحْمُد ِللِه َربِّ . «5
َ
ُتُهْم ِفیَها َسَالٌم َوَءاِخُر َدْعَواُهْم أ ُهمَّ َوَتِحیَّ   ).١٠(یونس، » اْلَعاَلِمیَن َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَک اللَّ

ِتَیُکُم اْلَعَذاُب ُثمَّ َال ُتنَصُروَن . «6
ْ
ن َیأ

َ
ْسِلُموْا َلُه ِمن َقْبِل أ

َ
ُکْم َوأ ِنیُبوْا ِإَلٰی َربِّ

َ
  ).۵۴(نمل، » َوأ

ِه َوَال َخْوٌف َعَلیْ . «٧ ْجُرُه ِعنَد َربِّ
َ
ْسَلَم َوْجَهُه ِللِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه أ

َ
  ).١١٢(بقره، » ِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن َبَلٰی َمْن أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن . «٨ ُقوْا اللَه َلَعلَّ ِذیَن َءاَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَّ َها الَّ یُّ
َ
  ).٢٠٠عمران،  (آل» َیا أ

ْفِرْغ َعَلیْ . «٩
َ
َنا أ ا َبَرُزوْا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوْا َربَّ ْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلی اْلَقْوِم اْلَکاِفِریَن َوَلمَّ

َ
ْت أ   ).٢۵٠(بقره، » َنا َصْبرًا َوَثبِّ
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کسانی که گفتنـد  2.و پیروانش دستور استقامت داد خداوند به پیامبر 1؛استقامت به خرج دهیم
 3.ه پروردگار ماست و در این مسیر استقامت کردند، بر آنان خوف و حزنی نیستاللّ 

  
  در انسان هاانفعاالت و پیامدهای آن گیری شکلعوامل 

بینش توحیدی سببیت و فاعلیت هیچ فـاعلی از  براساسشویم که در یک سطح،  مییادآور نخست 
دهـد  مـیتحت اراده و دایره مشیت خداوند خارج نیست بلکه تمام افعال و حوادثی که در عالم رخ 

با توجه به این حقیقت، عوامل مختلفی که  کنونا باشند؛ میدر طول اراده و فاعلیت خداوند اثرگذار 
نمونه گاهی جهـل شود؛ برای تواند سبب ایجاد انفعاالت روانی در او  میتحت اراده انسان نیست، 

و نیز گاهی انسان با شنیدن حکمی از  4گردد میآشنایی با امری، سبب ترس وی ناانسان به چیزی و 
و یا دیدن صحنه و یا برخـورد بـا حادثـه و یـا شـنیدن  6تو یا خبری که مورد انتظارش نیس 5احکام

مالئکـه و شـیطان نیـز از جملـه  7شـود. میسخن و یا جهل به موضوعی به ترس و یا تعجب دچار 
  8.استعوامل ایجاد برخی احساسات و هیجانات در انسان 

سی که بـا درک تر مثالً  ؛فیزیکی در بدن خود انسان همراهند آثاردر انسان با  ینوعبه انفعاالت 
سـبب لـرزش در بـدن  ،کننـد مـیباشد کـه از آن تعبیـر بـه خشـیت  میعظمت طرف مقابل همراه 

و  10شـود میخیره  ای هیا در برخی صور، تپش قلب در انسان زیاد و یا چشم انسان به نقط 9گردد می
کنند و انسان را بـه  میگاهی انفعاالت در انسان تمایل به عملکرد ایجاد  11گردد. مییا چشم خاشع 

و یا  12ممکن است غرور و تکبر، فردی را به خنده آورد مثالً  ؛دارند میطبیعی وا طور  بهانجام عملی 

                                                           
وْا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل اْلـَمْشِرِق َواْلـَمْغِرِب َوَلـِٰکنَّ اْلِبـرَّ َمـْن َءاَمـَن ِبــاللِه َوا. «١ ن ُتَولُّ

َ
ْیَس اْلِبرَّ أ ِة َواْلِکَتـاِب ْلَیـْوِم اْلَئـاِخِر َو اْلــَمَالِئکَ لَّ

یَن  ِبیِّ ِس ...َوالنَّ
ْ
اِء َوِحیَن اْلَبأ رَّ َساِء والضَّ

ْ
اِبِریَن ِفی اْلَبأ   .)١٧٧(بقره، » َوالصَّ

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر . «٢ ِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَک َوَال َتْطَغْوْا ِإنَّ
ُ
  ).١١٢(هود، » َفـاْسَتِقْم َکَما أ

ِذیَن َقاُلواْ . «٣ َنا اللُه ُثمَّ اْسَتَقاُموْا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن  ِإنَّ الَّ   ).١٣(احقاف، » َربُّ
ْرِسْلنَ . «4

ُ
ا أ ْوَجَس ِمْنُهْم ِخیَفًة َقاُلوْا َال َتَخْف ِإنَّ

َ
ْیِدَیُهْم َال َتِصُل ِإَلْیِه َنِکَرُهْم َوأ

َ
ٰی أ

َ
ا َرأ   ).٧٠(هود، » ا ِإَلٰی َقْوِم ُلوٍط َفَلمَّ

َرٌض َینُظُروَن ِإَلْیَک َنَظَر اْلـَمْغِشیِّ َعَلْیِه ِمَن الْ . «...5 ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهم مَّ ْیَت الَّ
َ
  ).٢٠، (محمد...»  ـَمْوِت ُذِکَر ِفیَها اْلِقَتاُل َرأ

َتاَک َحِدیُث َضْیِف ِإْبَراِهیَم اْلـُمْکَرِمیَن . «6
َ
نَکـُروَن  ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْیِه َفَقاُلواْ ، َهْل أ )؛ ٢۵−٢۴(ذاریـات:» َسَالمًا َقاَل َسـَالٌم َقـْوٌم مُّ

ُکُلوَن «
ْ
َال َتأ

َ
َبُه ِإَلْیِهْم َقاَل أ ُروُه ِبُغَالٍم َعِلیٍم ، َفَقرَّ ْوَجَس ِمْنُهْم ِخیَفًة َقاُلوْا َال َتَخْف َوَبشَّ

َ
  ).٢٨−٢٧، (ذاریات» َفأ

َنْا . «٧
َ
ِلُد َوأ

َ
  ).٧٢(هود، » َعُجوٌز َوَهـَٰذا َبْعِلی َشْیخًا ِإنَّ َهـَٰذا َلَشْیٌء َعِجیٌب َقاَلْت َیا َوْیَلَتٰی َءأ

ِذیَن َءاَمُنوْا.... «٨ ُتوْا الَّ نِّی َمَعُکْم َفَثبِّ
َ
َک ِإَلٰی اْلـَمَالِئَکِة أ ْوِلَیـاَءُه َفـَال «)؛ ١٢(انفال، » ِإْذ ُیوِحی َربُّ

َ
ُف أ ـْیَطاُن ُیَخـوِّ َما َذاِلُکُم الشَّ ِإنَّ

ْؤِمِنیَن تَ    ).١٧۵عمران،  (آل» َخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُکنُتم مُّ
ُهْم . «٩ ِذیَن َیْخَشْوَن َربَّ َثاِنَی َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ َتَشاِبهًا مَّ ْحَسَن اْلَحِدیِث ِکَتابًا مُّ

َ
َل أ ُثمَّ َتِلـیُن ُجُلـوُدُهْم َوُقُلـوُبُهْم ِإَلـٰی ِذْکـِر  اللُه َنزَّ

  ).٢٣(زمر، » اللِه...
ْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر . «١٠

َ
ْسَفَل ِمنُکْم َوِإْذ َزاَغِت اْأل

َ
ن َفْوِقُکْم َوِمْن أ   ).١٠(احزاب، » ِإْذ َجاُؤوُکم مِّ

ْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ ، ُقُلوٌب َیْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ . «١١
َ
  ).٩−٨(نازعات، » أ

نُتْم َساِمُدوَن ، َوَتْضَحُکوَن َوَال َتْبُکوَن . «١٢
َ
ْنُتْم ساِمُدون  )؛ َتْضَحُکوَن ۶١−۶٠(نجم، » َوأ

َ
اِمُد: سامد بـه کسـی مـی ... َو أ ، السَّ

  ماده سمد).ق، ١۴١٢راغب، کند (ارزش سرافرازی میگویند که از روی تکبر و لهو و اشتغال به امور بی



      ۵٩  کریم قرآن دیدگاه از »اختیار« با آنها رابطه بررسی و »انفعاالت« شناختی روان تحلیل

 

ریختن اشک از چشـم  1و در اثر آن بخندد.زده  شگفتمانند کسی که در موقعیتی و تحت شرایطی 
بـه موضـوعی دور از انتظـار  رو شـدن هکه گاهی روبـ چنان 2.استدر اثر حزن نیز از جمله این آثار 

طـور گـاهی عصـبانیت سـبب  همـین 3.شود میسبب تعجب وسپس فریاد زدن و یا زدن به صورت 
  5شود. میو یا حتی حسادت سبب قتل  4استانجام توبیخ بدنی طرف مقابل 

  
  بینی و کنترل انفعاالت  پیش

یـا یـک فـرد، الزم  و ه، رفتـاربینی و کنترل یک پدید شناسان معتقدند، برای پیش گونه که روان همان
آن را هرچه بهتر و با جزئیات بیشتر به درستی بشناسیم و به تفصـیل توصـیف و از  نخستاست که 

که بتوانیم آن توصـیفات را تبیـین است این گام بعدی چیستی و چگونگِی آن اطمینان حاصل کنیم. 
وصیف (چیستی و چگونگی) در بر ت چنانچه افزونگونه است؟  که چرا اینمشخص کنیم  عّلی کرده

هیجانـات و ( از جملـه تـوانیم انفعـاالت  مـیگاه  ی) نیز موفق باشیم، آنیتبیین عّلی انفعاالت (چرا
، یابنـد مـیکه در وجود انسان امـری طبیعـی اسـت و در اثـر عوامـل خـود، تحقـق را  )احساسات

یی کـه از کمـاالت درونـی تهـی ها ، شخصـیت برخـی انسـانعلـتنیم. بدین کبینی و کنترل  پیش
یـک پدیـده ، هرگاه شناسی معاصر باشد، وابسته به حوادث و رخدادهای بیرونی است و در روان می

شـود؛ امـا در  میشود، به عوامل و پیامدهای مادی و ظاهری توجه و بسنده  می شناختی روانتحلیل 
گـاه  نیـزمـادی غیرز علـل و عوامـل شناسی اسالمی، از آنجا که قرآن و روایات معتبر، ما را ا روان آ
مـادی را غیری ها بینی و کنترل توصیف و تبیین قرآنی، پیش براساستوانیم  میکنند، ما به درستی  می

مثال، اگر از آیات و روایات استفاده کردیم که صله ارحام موجب عمر بیشتر ؛ برای هم داشته باشیم
. وقتی کـه قـرآن، شخصـی را بریم بهره میخود  شود، به درستی از این عامل هم برای طول عمر می
دنیادوست است، اخـالق دوران جاهلیـت را دارد، جـزء اشـراف  وگونه توصیف کند که مشرک  این

بینی کنیم که این فرد در جنگ احزاب،  توانیم پیش میکند و ...، ما  میآزاری  داری و برده است و برده
                                                           

ْیِدَیُهْم َال َتِصُل ِإَلْیِه َنِک . « ١
َ
ٰی أ

َ
ا َرأ ْرَناَها ِبِإْسَحاَق .. َقاَلْت َیا َوْیَلَتـٰی َفَلمَّ ُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَکْت َفَبشَّ

َ
ْوَجَس ِمْنُهْم ِخیَفًة... َواْمَرأ

َ
 َرُهْم َوأ

َنْا َعُجوٌز َوَهـَٰذا َبْعِلی َشْیخًا ِإنَّ َهـَٰذا َلَشْیٌء َعِجیٌب 
َ
ِلُد َوأ

َ
ین بود که یا برای ا )؛ خندیدِن همسر ابراهیم٧٢−٧٠(هود، » َءأ

یـا اینکـه خنـده او از جهـت  و خوشحال شـدبرای همین فهمید غذا نخوردن مهمانان نشانۀ خطری برای ابراهیم نیست، 
  . است بشارت بر فرزند بوده سببخوشحالی به 

ْحِمُلُکْم َعَلْیِه . «٢
َ
ِجُد َما أ

َ
َتْوَک ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت َال أ

َ
ِذیَن ِإَذا َما أ الَّ َیِجـُدوْا َمـا َوَال َعَلی الَّ

َ
ْمِع َحَزنـًا أ ْعُیُنُهْم َتِفـیُض ِمـَن الـدَّ

َ
أ ْوْا وَّ َتَولَّ

  ).٩٢ُینِفُقوَن (توبه، 
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقیٌم . «٣ ٍة َفَصکَّ ُتُه ِفی َصرَّ

َ
ْقَبَلِت اْمَرأ

َ
)؛ صره به معنای فریاد زدن و صک به معنـای ٢٩(ذاریات، » َفأ

  ). ٢٣۶، ص٩ ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنزدن است (ر.ک: 
ُه ِإَلْیِه.... «4 ِخیِه َیُجرُّ

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
ْلَواَح َوأ

َ
ْلَقی اْأل

َ
  ).١۵٠(اعراف، » َوأ

َحِدِهَما َوَلْم ُیَتقَ . «5
َ
َل ِمن أ َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبِّ  اْبَنْی َءاَدَم ِبـاْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

َ
ُل اللُه ِمَن َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ َما َیَتَقبَّ َک َقاَل ِإنَّ ْقُتَلنَّ

َ
ْل ِمَن اْلَئاَخِر َقاَل َأل بَّ

ِقیَن  ْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِریَن «)؛ ٢٧(مائده، » اْلـُمتَّ
َ
ِخیِه َفَقَتَلُه َفأ

َ
َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل أ   ).٣٠(مائده، » َفَطوَّ
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شـکند.  میی هم با مسلمانان داشته باشد، آن پیمان را شود و اگر پیمان میست دبا دیگر دشمنان هم
اما شناخت و معارف اسالمی در درون او نهادینه نشده، انسـانی  ،انسانی که به ظاهر مسلمان است

و بازگشت  ها و با از بین رفتن سختی شود می »ورُف کَ «و  »وسئُ یَ «ها  نعمتاست که با از دست رفتن 
گـاهی و اطمینـان بـه وعـده میَفِرح و فخور  ها نعمت ی ها گردد، مگر اینکه در اثر تربیت و رشد و آ

بنابراین الزم است کـه انفعـاالت  برسد؛و به کمال الیق خود گسترش دهد الهی ظرفیت خویش را 
کـه احساسـات و را تقویـت کنـیم را کنتـرل کنـیم و عـواملی  هـاالمقدور آن خود را بشناسیم و حتی

کـه انفعـاالت جلـوگیری کنـیم کند و از بروز عـواملی  میدر ما ایجاد  هیجانات مثبت و مطلوب را
  .آورد به وجود میمنفی را 

، انفعـاالت را در وجـود هـادهی بـه آن قرآن با ایجاد بینش و شناخِت این حاالت و سپس جهت
 کنـد و از مینمونه قرآن خلود و جاودانگی را برای عالم آخرت معرفی  ؛ برایکند میانسان مدیریت 

کـه  دهـد. چنـان مـیمیل او را به آخرت سوق  ،به نفرت انسان از فنا و زوال پاسخ مثبت دادهراه این 
هم بـه میـل طبیعـی بدین شکل کند پس از هر سختی آسانی در پیش است و  میانسان را راهنمایی 

ی و و کشش او را به سوی راحتـ» ها سختی«کند و هم نفرت وی را از  میتوجه » آسایش«به  ،انسان
  دهد. میلذت پس از مشکالت و دعوت به صبر جهت 

ی مبارزه با کبر و غرور، دعوت و توجه دادن انسان بـه عظمـت خـدا و ها نمونه، یکی از راهبرای 
گاه گرد اهضعف و فقر انسان است تا از این ر گونه آیـات و  این 1.انسان به ضعف، جهل و فقر خود آ

همـان را کـه  گیری گـاه نتیجـه آن اسـت؛ ویژگی، تعلیل و تبیین آنروایات معتبر، پر از توصیف یک 
گذارد. یک روش دیگر این اسـت کـه بـرای درک بهتـر  میوا ها ، به ما انساناست بینی و کنترل پیش

و  کگران گذاشت، تا مشـکالت ایشـان بهتـر درید خود را جای دیحال دیگران و همدردی با آنها با
گونـه رفتـار شـود.  مان مـا آنیتیم با یه دوست دارکم ینکدم چنان رفتار مان مریتیبا  مثالً  ؛لمس شود

ه گاهی مـردم از کند ک می قتی اشاره یمان به حقیتیختن عواطف مردم در برابر وضع یقرآن برای برانگ
ه دوسـت کـد یـنکگونه رفتار  مان مردم همانیتیه: شما با کن است یشوند و آن حقیقت ا میآن غافل 

ان شد، اشاره یه در این آیه بکن دستور عالی اسالمی یا 2کنند؛نده رفتار یمان شما در آیتید با یدار می
م، منحصـر بـه یتـی کودکـازمنـدی یه: نکند ک مان مییتیشناختی در مورد پرورش  ته روانکن یکبه 

پاسخ گفتن به عواطف و احساسات قلبی او اسـت و در تر آنکه  مهمه کست، بلین کو پوشا کخورا

                                                           
نُتُم اْلُفَقَراُء إِ . «١

َ
اُس أ َها النَّ یُّ

َ
نَسـاُن َضـِعیفاً ...«)؛ ١۵(فاطر، » َلی اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد َیا أ َوَال «)؛ ٢٨(انسـان، » َوُخِلـَق اْإلِ

ْوَلـِٰئَک َکاَن َعْنـُه َمْسـُئوًال 
ُ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکلُّ أ ْرِض َوَال َتْمـ«)؛ ٣۶(اسـرا، » َتْقُف َما َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

َ
ِش ِفـی اْأل

ْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال 
َ
  ). ٣٧(اسراء، » َمَرحًا ِإنََّک َلن َتْخِرَق اْأل

ُقوْا اللَه َوْلَیُقوُلو . « ٢ ًة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَلْیِهْم َفْلَیتَّ یَّ ِذیَن َلْو َتَرُکوْا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ   ).٩(نساء، » ْا َقْوًال َسِدیداً َوْلَیْخَش الَّ
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د یـگران، انسان اسـت و بایم بسان دیتیرا طفل یباشد؛ ز مؤثر میبسیار  ینده شخصیت ویآ ساختار
ز اشباع یالت روانی نیی جسمی از نظر تماها بر مراقبت و افزون شودبرآورده ز یناو ازهای عاطفی ین

بـه عمـل خواهـد آمـد  کت و خطرنـایخورده، فاقـد شخصـ ستکی سنگدل، شکودکوگرنه گردد؛ 
  ).٢٧٨ و ٢٧٩، ص٣ ج، ١٣٧۴زی، مکارم شیرا(

در این  ؛اگر فردی که یتیمانی در اطراف او هستند، خودش را جای پدر فقید آن یتیمان قرار دهد
   .ورزد میخشونت   نه در گفتار با آنان و کند میانت یمان خیتیصورت، نه در اموال 
؛ ایـن باشـد میگونه که تفریط نامطلوب است، افراط نیز نـامطلوب  ورزی، همان البته در عاطفه

نکته نیز از زبان خود قرآن بیان شده است؛ توازن و تعادل بین حاالت و عواطف از امـور الزم بـرای 
گونه که بیان شد، قرآن آدمی را  و همان استسیر تکاملی انسان و هدایت او به سوی خداوند متعال 

فرمودنـد:  ین علـیمـؤمنامیرال 1کند. مییت اعتدال بین خوف و رجا دعوت به ایجاد ثبات و رعا
باشـد  مـیبهترین اعمال رعایت حد توازن بین ترس و امید  ، اعتدال الرجا و الخوف؛االعمال ریخ
نیز از پدرشان نقل فرمودند کـه:  از امام صادق. )۵٢٠۶ ، ح٨٢۶، ص٢ج، ١٣٧۵شهری،  ری(

 2.کدام بر دیگری سنگینی ندارد: نور ترس و نور امید که هیچ استدارای دو نور برابر  مؤمنانسان 
 

  »انفعاالت«با » اختیار«رابطه 

طور کـه از نـامش  که انفعاالت، همانشود  شخص میشد، م بیانچه در باب انفعاالت با توجه به آن
از  پـسگیرد.  میآن مورد ن و گویا فرد تصمیمی در گردد می، به صورت انفعالی حاصل پیداستهم 

 تـأثیراین انفعـال، ممکـن اسـت تحـت  .شوند میافراد منفعل  اینکه مقدماتش فراهم شده، معموالً 
شرایط موجود اجتماعی و...، باشد و فرد به ظاهر مجبور باشد کـه  تأثیریند فیزیولوژیک یا تحت افر

د پس انفعاالت، جبـری هسـتند و بنابراین بعضی افراد ممکن است بگوین ؛به اقتضای آن عمل کند
این عدم اختیـار  یلوکند؛  میپیدا ن ادیگر اختیاری برای انسان وجود ندارد و ثواب و عقاب هم معن

است؛ یـا عـدم اختیـار عـادی  شناختی روانبا عدم اختیار فلسفی متفاوت است؛ این عدم اختیار، 
یار زیستی یا اجتماعی یـا عـادی؛ از نه اخت ،است. ثواب و عقاب هم دایر مدار اختیار فلسفی است

دیگر فراهم کند که به طـرف فعلـی دیگـر  ای هبه گونپیش از آن توانست مقدمات را  میآنجا که فرد 
سوق داده شود؛ اما او این کار را نکـرده، پـس گویـا بـه اختیـار خـودش بـه اینجـا رسـیده اسـت و 

                                                           
َن اْلـُمْحِسِنیَن . «... ١ ْیِل َسـاِجدًا َوَقاِئمـًا «)؛ ۵۶(اعراف، » َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت اللِه َقِریٌب مِّ ْن ُهَو َقاِنٌت َءاَناَء اللَّ مَّ

َ
أ

ِه...   ).٩(زمر، » َیْحَذُر اْلَئاِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِّ
مومن اال و فی قلبه نوران: نور خیفة و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد علی هذا و وزن هذا لـم یـزد علـی انه لیس من عبد . «٢

  ).۵٢٠٨، ح٨٢۶، ص١٣٧۵شهری،  (ری» هذا
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انی کـه از نـزد پیـامبر مؤمنـ «...مثال، در آیـه شـریفه  یاربمسئولیت رفتارش هم با خودش است؛ 
اینکه نتوانسته بودند برای  سبببازگشتند، بسیار ناراحت بودند و اشک از چشمانشان جاری بود، به 

یک انفعال است و آنان نیز تصـمیم نگرفتنـد » جاری شدن اشک«این  1،جهاد با پیامبر همراه شوند
اختیار اشک جـاری شـده اسـت. امـا ایـن  اری شود، بلکه بیکه گریه کنند و اشک از چشمشان ج

 است؛ مبتنی بر ایماِن اختیارِی آنها و بر عشق و عالقه آنها به پیامبر گرامی اسالم» اختیار اشک بی«
بودنـد یـا ایمـان درجـه پـایین داشـتند، یـا از روی نفـاق پـیش  غیرمؤمناگر آنان  ،دیگر سخنیبه 

شـد،  مـیتنها اشک از چشمانشان جـاری ن شنید، نه میخ را از پیامبر رفته بودند و آن پاس پیامبر
گفتند خوب شد که ما اظهار آمـادگی کـردیم و در  میشدند و با خود  میبسا خوشحال هم  بلکه چه

 شود که مقدماِت فراهم شده به دست خود آنان بوده است میدانسته نهایت هم به جهاد نرفتیم. پس 
تـوان گفـت کـه  مـی ،کلـی طور بهد خالف، مستحق عقاب خواهند بود. مستحق ثواب و در موارو 

احساسات و هیجانات در انسان هم قابل شناسایی و هم قابل مدیریت هستند و به همین جهـت بـا 
بلکـه  ،کنند میاز انسان سلب اختیار ن هاکدام از آن اختیار انسان منافات ندارند؛ به این معنا که هیچ

زنند؛ بنابراین اگر آن مقدمات درست کنترل و تعدیل شوند و  میو انتخاب رقم مقدمات را با اختیار 
از بـین موضـوعات مختلـف، یـاری  درستجهت یابند انسان را در جهت ِاعمال اختیار و انتخابی 

توضیح داده شد، در تمـام انفعـاالت قابـل  ود. این سخنی که در مورد این یک مثال ذکر کرخواهند 
یا  شناختی روانبه لحاظ  ولیتمام انفعاالت به لحاظ فلسفی اختیاری هستند، یعنی  ؛پذیرش است

 فیزیولوژیک یا اجتماعی، ممکن است اجباری به نظر برسند.
  

  گیری بحث و نتیجه

 انفعاالت (هیجانات و احساسات) همان حاالت و تأثرات انسان است که در اثـر حـوادث درون و
 همچـونپاسخ به اتفاقات قابل توجـه  ،دیگر سخنیشود؛ به  میبیرون از وجود انسان در وی ایجاد 

 در انسـان بـا اخبار خوب و بد یا تهدیدهای واقعی یا خیالی هستند. انفعاالت از نوع هیجان، نوعـاً 
فیزیکی و فیزیولوژیک در بدن مانند لرزش بدن یا تـپش قلـب همراهنـد. گـاهی انفعـاالت در  آثار

کننـد و انسـان را بـه  مـیه دنبال دارند، یعنی تمایل به عملکرد ایجاد انسان، حالت انگیزشی را نیز ب
 ،باشـند مـیدارند. هیجانات و احساسات در انسان در یک سطح ن میطبیعی وا طور  بهانجام عملی 

 بلکه دارای مراتب و شدت و ضعف هستند. 

                                                           
ْعُیُنهُ . «١

َ
أ ْوْا وَّ ْحِمُلُکْم َعَلْیِه َتَولَّ

َ
ِجُد َما أ

َ
َتْوَک ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت َال أ

َ
ِذیَن ِإَذا َما أ الَّ َیِجـُدوْا َمـا َوَال َعَلی الَّ

َ
ْمِع َحَزنـًا أ ْم َتِفـیُض ِمـَن الـدَّ

  ).٩٢(توبه، » ُینِفُقوَن 
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االت روانـی عوامل مختلف بیرون از وجود آدمی که تحت اراده انسان نیست، سبب ایجاد انفع
مانند جهل یا خبری که مورد انتظار انسان نیست یا دیـدن صـحنه و یـا برخـورد بـا  ؛باشد میدر او 

شود. در رویکرد قرآنی،  میترس یا تعجب  که موجبحادثه و یا شنیدن سخن یا جهل به موضوعی 
  .دهستنمالئکه و شیطان نیز از جمله عوامل ایجاد برخی احساسات و هیجانات در انسان 

انسان به لحـاظ مصـداقی در  شناختی روانی ها ساَحت مورددر این پژوهش، مفاهیم قرآنی در 
ند و چه نسبتی با یکدیگر دارند؛ بعضی از عواطـف ا شکل اول نشان داده شد که عواطف چند قسم

از آنهـا (هیجانـات و احساسـات) مـورد رخـی به مباحث شخصیت و انگیزش ارجاع داده شـد و ب
در بحـث  1.بینـی و کنتـرل شـد گرفتند. در این بررسی اشاراتی به توصیف، تبیین، پیش بررسی قرار

توصیف، به چیستی و چگونگی مفاهیم به لحاظ مصداق و مفهوم پرداخته شـد. در ایـن توصـیف، 
ممکن است بعضی عوامل متعالی و غیرمادی نیز حضور داشته باشـند کـه اختصـاص بـه رویکـرد 

 کوتـاهیبه عوامل ایجادکننده و نیز به پیامدهای بعضی از آن مصـادیق اشـاره قرآنی دارد. در تبیین، 
که ممکن است بعضی از آنها، در قصـص قـرآن ی شد؛ این عوامل و پیامدها نیز براساس آیات قرآن

رسـانی از  کـالم خداونـد، اطـالع عنوان بهشاید یگر نیز رخی دشده یاد شوند و ب امور تجربه عنوان به
بینی و کنترل نیز محدود به اطالعات تجربه شده و مادی  خداوند باشد. بنابراین در پیشغیب توسط 

شویم، بلکه از همه اطالعات داده شده در قرآن در آن موضوع استفاده خـواهیم کـرد. بنـابراین  مین
و » تبیـین«، »توصـیف«در مباحـث قرآنـی، یعنـی همـان » شـناختی روانتحلیـل «شد که دانسته 

ی قرآنی (اعم از مـادی ها با این تفاوت که در مباحث قرآنی، از همه داده یلو؛ »و کنترلبینی  پیش«
  شود. میو غیرمادی) استفاده 

، اگرچـه بـه لحـاظ هـا که انفعاالت به ویژه هیجان استگونه   بدینرابطه انفعاالت با اختیار نیز 
گیـرد  مـیترسد، تصمیم ن میکه  دهند، کسی میقرار  تأثیرفیزیولوژیک، انسان را بدون اختیار تحت 

کند که خشمگین شـود و بـه کسـی یـا بـه  میریزی ن شود، برنامه میکه بترسد و کسی که خشمگین 
تواند خودش را کنتـرل کنـد، او  میزند و ن میخودش آسیبی برساند، و نیز کسی که از تعجب فریاد 

اختیار انسـان بـه معنـای فلسـفی  ک از اینها منافات بای هیچ یلواختیار شده است،  هم به ظاهر بی
شود گفت که با اختیار اجتماعی و اختیار عـادی و اختیـار فیزیولوژیـک منافـات  میاگرچه  ؛ندارند

اختیـار «داشته باشند. پس در مجموع انفعاالت انسانی منافـات بـا ثـواب و عقـاب الهـی ندارنـد. 
ی ایـن اسـت کـه فضـای اسـت؛ منظـور از جبـر اجتمـاع» جبـر اجتمـاعی«در مقابل » اجتماعی
 ای هی حـاکم بـر جامعـه، بـه گونـها اجتماعِی جامعه و اطرافیان فرد و نیز هنجارها و ارزش−روانی

                                                           
. البته باید توجه داشت که اگر بخواهیم توصیف کاملی برای یک مفهوم قرآنی انجام دهیم، هر واژه یک پژوهش مسـتقل ١

  کوتاه تبیین شد. شناختیای مستقل نیاز دارد. در این پژوهش، تنها کیفیت تحلیل روان و مقاله
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شکل گرفته است که اگر فردی خالف آن حرکت کند و کاری انجام دهد، از جامعه منزوی خواهـد 
یـک  تـأثیرت شد و دیگر کسی با او ارتباط مثبت برقرار نخواهد کرد؛ ممکن اسـت کسـی کـه تحـ

بـروز  ای هشود و از خودش یـک رفتـار پرخاشـگران میآمیز بیرونی خشمگین  موقعیت بسیار توهین
جبـر «نیـز در مقابـل » اختیـار عـادی«؛ ه استدهد، دیگران به راحتی بپذیرند که او مجبور بود می

یتی، چنـان ، افـراد در چنـان مـوقعو عادتـاً  است، منظور از جبر عادی این است که معموالً » عادی
ممکن اسـت کسـی عزیـزی را از دسـت داده اسـت،  مثالً دهند؛  میالعملی را از خود نشان  عکس

 پـسهم بگویند، این عادی است، مهم نیسـت،  دیگرانسخنانی خالف قوانین الهی بر زبان آورد و 
مشـخص  نیز کـامالً » جبر فیزیولوژیک«از چند روز، خودش متوجه اشتباهش خواهد شد؛ معنای 

ی عصـبی و هـا ، ناقلهـا ، آنزیمهـا هورمون تـأثیراست، منظور این اسـت کـه بـدن انسـان تحـت 
شـود. ایـن  مـی، به خودی خود، به سوی یک رفتاری سـوق داده شناختی روان−ی عصبها مکانیزم

تواننـد بـا  مـیکدام ن گانه اجتماعی، عادی و فیزیولوژیک، هیچ جبر فیزیولوژیک است. جبرهای سه
ک یـی که نام بـرده شـد، هریر فلسفی و کالمِی انسان منافات داشته باشند، چون اقسام جبرهااختیا

گیرند، یعنی کسی که مقدمات را  میشکل  ها به اختیار انسان مقدماتی دارند که آن مقدمات، کامالً 
ه گونه اجبارها نخواهد شد و مسئولیت کارهای خود را برعهـد درست حاصل کرده باشد، گرفتار این

اختیـار فلسـفی و «دیگـر، جبرهـای اجتمـاعی، عـادی و فیزیولوژیـک بـا  بیانیبه  ؛خواهد گرفت
  قابل جمع است.» کالمی

توضیح داده شد کـه انفعـاالت، دو قسـم از سـه چنین جایگاه انفعاالت در ساحت روانی انسان نیز 
ه و بررسـی قـرار گرفـت. های بین آن دو نوع انفعال نیز مـورد توجـ قسم عواطف انسانی هستند و تفاوت

تری   ک از آنها ذکر و تالش شد تا هر کدام از آنها در قالب اقسام کوچکیهای قرآنی هر  نمونهشماری از 
بعضـی از اسـت.  فـراوان. مصادیق احساسات و هیجانات در قرآن بسیار شوندبندی و بررسی  نیز طبقه

های قرآنـی  ک مثالی.. نام برده و برای هرناامیدی، حزن، کینه، حسرت و خشوع. انندت ماموارد احساس
  .بندی شدند به طبقات خوشایند، ناخوشایند و موقعیتی طبقهدرنهایت شد و  آورده
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