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  مقدمه

 پشـت را پـژوهش ینظـر مرحله دو دیبا کم دست ینید−یختشنا روان سازه کی ینظر یبررس یبرا
 و اسـت ینـید−یختشـنا روان سـازه آن ییمعنا ساختمان لیتحل و هیتجز ،نخست مرحله ؛نهاد سر

 در آنهـا با که است یگرید یختشنا روان های سازه با ینید−یختشنا روان سازه آن رابطه دوم، همرحل
 از متشکل یآدم یروان نظام که است جهت نیبد دوم، مرحله انجام ضرورت .است تعامل و ارتباط
 در یروانـ سازه هر و هستند وستهیپ هم هب »کّل « کی صورت به ها ساحت آن که است ییها ساحت
 های سـاحت از یکـی عنوان بـه زشیـانگ نمونه، برای ؛پردازد یم تیفعال به گرید های سازه با ارتباط
 و اسـت رفتـار و ها جانیه ها، شناخت مانند گر،ید یوجود های ساحت با ارتباط در یآدم یوجود
 زمیمکـان نیـیتب و مـرتبط هم به های سازه کشف رو، نیا از .پردازد یم تیفعال به آنها با تعامل در نیز

 آن نقـش و تیـاهم زانیـم و برد می باال نیمع مفهوم کی تیماه به نسبت را ما فهم آنها، یعملکرد
   .سازد یم روشن یآدم یوجود ساحت در را مفهوم
 را زشیـانگ کـه کشـانده سـو نیـا بـه را پژوهشگران انسان، یروان سازمان به 1ایپو−گراکل نگاه نیا
 یگروه ).٢٠١٣ کراپ، ؛١٩٧٠ (مزلو، رندیبگ نظر در 2»یوجه چند« یشناخت روان دهیپد کی عنوان به
 زانیـم در را افـراد تفـاوت ها، هیـنظر نیا دانند؛ یم »واحد« یادهیپد را زشیانگ ،یزشیانگ یها هینظر از

 یبرخـ و هستند اندک زهیانگ یدارا افراد یبرخ نیبنابرا دانند؛ یم یکار انجام یبرا آنها زشیانگ )تی(کّم 
 واحـد یا هدیـپد را زشیـانگ ها، هیـنظر از یگـرید دسـته امـا .دارنـد کار انجام یبرا یادیز زهیانگ گرید
 زانیـم در تنهـانـه افـراد آنهـا باور به .دانند یم یوجه چند یختشنا روان دهیپد کی را آن بلکه دانند، ینم
 سـطح« در تنها نـه ها انسـان گـر،ید انیـب بـه .متفاوتند باهم زین زشیانگ )تیّ فی(ک نوع در بلکه زش،یانگ
 متفاوتنـد. بـاهم زیـن )زشیـانگ (نـوع 4»زشیـانگ جهت« در بلکه )،زشیانگ زانیم ،یعنی( 3»زشیانگ

 ریـتعب بـه کارنـد؛ انجـام موجـب و لیدل که ییربنایز اهداف و ها نگرش به دارد اشاره »زشیانگ جهت«
 پژوهشـگران ).٢٠٠٠ 5،یدسـ و انیـ(را اسـت مربـوط کـار انجـام »ییچرا« به زشیانگ جهت گر،ید

 پرسـش بـه و دارنـد زشیـانگ بـه یوجهـ چنـد نگـاه که یزشیانگ یها هینظر معتقدند )٢٠١٣  (کراپ،
 »زشیـانگ دربـاره یعملکرد مدل« کی به دنیرس در را ما توانند یم پردازند، یم »رفتار ییچرا«  یاساس

   رسانند.  یاری
 که هستند نکته نیا نییتب درصدد دارند، زشیانگ دهیپد به یوجه چند نگاه که یزشیانگ یها هینظر

                                                            
1. holistic-dynamic  

2. multifaceted  

3. level of motivation 

4. orientation of motivation 

5. Ryan & Deci 
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 ).٢٠٠٩ و،یـ(ر دهنـد یمـ جهـت و رویـن فرد، رفتار به چگونه نکهیا زین و کدامند یزشیانگ یندهایفرا
 ینـدهایفرا از رفتار یرومندین و یده جهت یچگونگ و ،یزشیانگ یندهایفرا ییشناسا درباره بحث
 رفتـار های جلوه در آن اتتأثیر و زشیانگ در گذارتأثیر عوامل و ها نهیزم مبحث وارد را ما ،یزشیانگ
   .کند یم یآدم

 عوامـل تـا انـد هکرد تـالش کـه دارنـد وجـود خـرد و کـالن هینظر نیچند یسشنا روان علم در
 یها هینظر .١ :داد قرار یکل دسته دو در توان یم را ها هینظر نیا .کنند یواکاو را زشیانگ بر رگذا تأثیر
 بـر نخست قسم های هینظر 2.»زشیانگ ندیفرا« به ناظر های هینظر .٢ و 1»زشیانگ یمحتوا« به ناظر

 موجـب و دهنـد یمـ جهت آن به کنند، یم رومندین را رفتار که دارند توجه »یشخص درون عوامل«
 ماننـد ،یزشـیانگ نیادیـبن التیتمـا یبررس به شتریب ها هینظر نیا .شوند یم رفتار توقف ای یداریپا
 »چگونـه« کـه پردازند یم هئلمس نیا بر دوم قسم های هینظر هستند. مند عالقه »ازهاین« و »صفات«

 کشـف درصدد شتریب ها هینظر نیا .شود یم متوقف ای داریپا و دابی می جهت شود، یم رومندین رفتار
 شـوند یمـ عمـل بـه یمنتهـ کـه جانـات،یه و ها شـناخت ماننـد ،هسـتند یختشنا روان یندهایفرا

 های هینظر ءجز صفات های هینظر نیهمچن و نگر یانسان و یشیپو روان های هینظر ).٢٠١٣ (کراپ،
 و شـناخت نقـش بـر کـه گرید های هینظر خرده یبرخ و یشناخت های هینظر و .هستند نخست قسم
کید زشیانگ در جانیه    دارند. یجا دوم قسم های هینظر طبقه در دارند، تأ

 زش،یـانگ »نـدمحوریفرا« و »محتوامحـور« های هینظر از استفاده با و یکل بندی میتقس کی در
 یعمـوم گسـتره دو در تـوان یمـ را زشیـانگ بـر )بازدارنده و گر لی(تسه رگذا تأثیر عوامل و ها نهیزم
 یدرونـ عوامـل نیتـر مهم ،یفـرد درون گسـتره در کـرد. جسـتجو »یفـرد برون« و »یفرد درون«

 هسـتند یدرون هایی تجربه ها زهیانگ .شوند یم شناخته 3»ها زهیانگ« یکل نام با زشیانگ در رگذا تأثیر
 از عبارتنـد یفـرد بـرون گسـتره و شـوند یمـ شامل را 6»ها جانیه« و 5»ها شناخت« 4،»ازهاین« که

 هستند ویژه هب کار کی انجام یبرا فرد وادارنده ای بازدارنده که یفرهنگ و ،یاجتماع ،یطیمح عوامل
     ).٨ص ،٢٠٠٩ و،ی(ر

 بـر گذار ریتأث عوامل ییشناسا کنار در تا برآمدند درصدد یسشنا روان پژوهشگران یبرخ نیهمچن
 بـه را خـود زشیـانگ )،٢٠٠٩ و،ی(ر یبند جمع کی طبق .برشمرند زین را زشیانگ یها جلوه زش،یانگ

                                                            
1. content Theories of Motivation 

2. process Theories of Motivation 

3. motives 

4. needs  

5. cognitions  

6. emotions  
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    .یولوژیزیف کویسا سطح )ج 1؛تیمشغول سطح )ب ؛یرفتار جلوه )الف :دهد یم نشان صورت سه
 هنگـام کـه یکوششـ (مقـدار تالش :شود یم شامل را جنبه هفت زشیانگ »یرفتار های جلوه«
 نیبـ زمـان (مـدت اسـتقامت شده)، گرفته کار به ییتوانا کل درصد .شود یم صرف کار کی انجام
 شـده داده او بـه که یفرصت نخستین هنگام فرد که یزمان (مدت ینهفتگ آن)، خاتمه تا رفتار شروع
 و شود یم ارائه فرد به راهکار چند ای دو هرگاه( انتخاب ،)کند شروع را یکار تا دهد یم طول است،
 تعـداد شـود، یم داده فرد به فرصت چند ی(وقت پاسخ احتمال )،یگرید به آنها از یکی دادن حیترج
 صـورت، (حرکـات صـورت یهـا جلوه ،)دهد یم انجام را یخاص یگرا هدف پاسخ او که یمواقع
 شـدن (خـم بدن یها حالت و ،ابرو) آوردن نییپا و باال لب باالبردن ،ینیب به انداختن چروک مانند
       ).ها دست و پاها یعمد دادن حرکت بدن، حالت دادن رییتغ جلو، به

 سـطح اسـت. فیـتکل کیـ ریـدرگ ای هانـداز چـه تا فرد نکهیا به دارد اشاره »تیمشغول سطح«
 تـا فـرد نکهیا به دارد اشاره تیمشغول یرفتار شاخص .شود یم محاسبه شاخص چهار با تیمشغول
 .شـود یم محاسبه استقامت و تالش برحسب که است ریدرگ تیفعال کی در تیجد با ای هانداز چه

 فقــدان و عالقــه، ماننــد مثبــت، هــای جانیه وجــود بــه دارد اشــاره تیمشــغول یجــانیه شــاخص
 نکـهیا به دارد اشاره یشناخت شاخص دارد. اشاره فیتکل طول در اضطراب مانند ،یمنف های جانیه
 چقـدر یراهبـرد لحـاظ از ،یسـطح برابـر در شرفتهیپ یریادگی یراهبردها از استفاده برحسب فرد
 مشـارکت سـطح بـه اشاره زین تیعامل شاخص .ردیبگ ادی و کند پردازش را اطالعات کند یم یسع

    دارد. حاتیترج ابراز و ها سؤال دنیپرس و بهتر جهت در آن دادن رییتغ ط،یمح در فرد سازنده
 یشـناخت روان یهـا حالت آن، توسـط کـه دارد اشـاره یندیفرا به »یولوژیزیکوفیسا« اصطالح

 یشـناخت روان هـای حالت .آورنـد وجـود بـه بـدن یولـوژیزیف در را یراتـییتغ )،جانیه زش،ی(انگ
 تیـفعال ،یبصـر تیـفعال ،یعروقـ−یقلبـ تیـفعال ،یهورمـون تیـفعال در را یراتـییتغ تواننـد یم
   .کند جادیا مخطط عضله تیفعال و ،یپوست−یبرق

 توان یم  زشیانگ یعملکرد یالگو درباره یختشنا روان یها هینظر از یکل یبند جمع کی در نیبنابرا
 ،یتیشخص (صفات  »یفرد  درون عوامل« یکل دسته دو از که است یوجه چند یا هدیپد زشیانگ گفت،

 ،یطـیمح (عوامـل »یفـرد  بـرون عوامـل« و )هـا جانیه و عواطف و باورها، و ها شناخت نظام ازها،ین
 ،»آن یهـا جلوه و رفتـار« یعنـی ها، دهیـپد از یکلـ دسـته سـه بر و ردیپذ یم ریتأث )یفرهنگ و یاجتماع

    .گذارد یم ریتأث »انسان یشناخت ستیز سطح« و ،»تیمشغول  سطح«
 مسلمان  دیجد و میقد شمندانیاند یها دگاهید در بحث نیا یردپا ،یختشنا روان یها هینظر کنار در

 )،٩٨−٩۶ص ق،١۴٢۶( هیمسـکو )،٣٠−٢٧ص ،١٣۶۴( یفـاراب ماننـد یکسـان .شـود یم دهید زین
                                                            

1. engagement 
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 ضیفـ )،٢۵−٢٢ص ق،١۴١٣( یطوسـ رینصـ خواجـه )،دل بیعجا شرح باب ،٣ج ،١٣۶۵( یغزال
 بحث به )١٣٧۶( یزدی مصباح )،۶٩−۶١ص ،١ج ق،١۴٢٢( ینراق )،۵۶−۵۴ص ق،١٣٩٩( یکاشان
 در را آنهـا نقـش عوامـل، آن ییشناسـا از پـس تـا اند هدیکوش و  هپرداخت زشیانگ در رگذاریتأث یندهایفرا
  ).١٣٩١ ،یشجاع .ک:ر شتریب مطالعه ی(برا کنند مشخص رفتار و زشیانگ

 شـده پرداختـه زشیـانگ های جلوه زین و زشیانگ بر رگذا تأثیر عوامل بحث به زین ینید متون در
 آن انـواع و روح )،٨٨ص ،۴ج ،١٣٨۶ شـهری، ری محمـدی( فطـرت ماننـد هایی دواژهیکل است.

 ،١٣٩٢ شـعبه، ابن ؛٢٨ص ،١ج ق،١۴١٣ کلینی،( عقل ،)٢٧٢ و ٢٧١ص ،١ج ق،١۴١٣ ،کلینی(
 کلینــی،( رهیسـر )،١٠۴ص ،١ج ،١٣٨۵ ،بابویــه ابن( آن انـواع و مــزاج و عیطبـا )،٣٩۶ و ١۵١ص

 منـابع در زشیانگ های شهیر به مربوط مباحث افتنی در ما یراهنما )١١ح ،٢٩۵ص ،٢ج ،ق١۴١٣
 ۴٠٠ص ،۴ ج ،ق١۴١٣ بابویـه، ابن( عمل بر تین تأثیر مانند هایی دواژهیکل نیهمچن و بودند؛ ینید
 ؛٢٢ ،الرعــد ؛۵ ،نــهیّ (الب اخــالص آثــار بــه مربــوط اتیــروا و اتیــآ ،)٣٢٩ص ،١٣٨٩ همــو، و

 )االخـالص بـاب ،١۶ص ،٢ج ،ق١۴١٣ کلینـی،( میسل قلب )۶٠ص ،١ج ق،١۴٠٣ عاملی، حر
   .بودند زشیانگ های جلوه مبحث به یبخش جهینت در ما گر یاری

 شناسـایی راه از ،»دینـی منـابع براساس انگیزش عملکردی مدل تبیین« حاضر، پژوهش هدف
 بـر آنهـا تـأثیر نیز و یکدیگر با آنها تعامل )بازداری و گری تسهیل( چگونگی و انگیزشی فرایندهای

 .اسـت »مفهومی تحلیِل −توصیفی« حاضر، پژوهش روش 1.است انسان روانی−رفتاری های جلوه
 .شـوند می توصیف و بازشناسی دینی انگیزش عملکردی مدل به مربوط مفاهیم توصیفی، بخش در
 مـدل یـک ،سـرانجام و شـوند می تحلیل و تبیین شده گردآوری های داده مفهومی، تحلیل بخش در

 اسـالم دیـن اصـیل منـابع شامل پژوهش، این منابع .شد خواهد عرضه دینی انگیزش از عملکردی
 احادیـث و قـرآن آیـات بـاب در اسـالمی اندیشمندان تفاسیر و )حدیثی معتبر منابع و کریم قرآن(

        .بود خواهد مربوطه
  
  زشیانگ بر رگذا تأثیر های نهیزم و عوامل

 عوامـل کلـی دسـته دو در را انگیـزش بـر گـذار تأثیر های زمینـه و عوامـل تـوان مـی گذشت، کهچنان
 کلــی دســته دو بــه تــوان مــی نیــز را فــردی درون عوامــل .داد قــرار »فــردی بــرون« و »فــردی  درون«
 ماننـد عـواملی فردی، درون بنیادین عوامل از منظور .کرد تقسیم »فرایندی عوامل« و »بنیادین  عوامل«

                                                            
 سـازه  یـینتب« عنـوان با جداگانه پژوهش یک در دینی انگیزش معنایی ساختمان تحلیل و تجزیه مرحله حاضر، مقاله نویسنده .1

  .است رسانده انجام به )٢٧−٣ص ،٧ش ،٣س ،اسالمی شناسی روان نامه پژوهش( »اسالمی منابع براساس انگیزش
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 عوامل از منظور و است شخصیتی خوهای و خلق و صفات، بنیادین، نیازهای نفس، قوای غرایز، مزاج،
 عوامـل بـر مبتنـی کـه است افراد »هیجانی−عاطفی نظام« و »شناختی نظام« دو فردی، درون فرایندی
 عوامـل از منظور و کنند می توجیه و تبیین را عمل به ها انگیزه تبدیل فرایند و هستند فردی درون بنیادین
 هـای نگرش و هـا گیریجهت فرهنگی، بافت از منظور .است »اجتماعی−فرهنگی بافت« فردی برون
 فرد که هستند افرادی اجتماعی، بافت از منظور و کند می زندگی آن در فرد که است ای جامعه بر حاکم

  .است جامعه افراد و دوستان خویشان، و خانواده شامل افراد این .است ارتباط در آنها با ای گونه به
 در را انگیزش بر گذارتأثیر های زمینه و عوامل ،باال بندی تقسیم به توجه با که کوشیم می ادامه در

    .کنیم تبیین و توصیف )اسالمی احادیث و قرآن( دینی اصیل منابع و مسلمان اندیشمندان یآرا
    
   یفرد درون نیادیبن عوامل )الف

 عـواملی انسـان، انگیزشـی سـاختار در مؤثر فردی درون بنیادین عوامل از منظور گذشت، کهچنان
 نخسـت ؛است شخصیتی خوهای و خلق و صفات بنیادین، نیازهای غرایز، مزاج، نفس، قوای مانند
  .کنیم می واکاوی دینی منابع در سپس و مسلمان اندیشمندان آثار در را عوامل این

  
  مسلمان شمندانیاند نگاه در

 اند، کرده انتخاب خود اخالقی مباحث در را 1عقلی رویکرد که کسانی ویژه به مسلمان، اندیشمندان
 نظـام شـناختی انسان مبانی تا کوشند می ،)رذایل و فضایل( اخالقی صفات مبحث به ورود از پیش

 در طبـایع و هـا مزاج تـأثیر آن، قـوای و نفـس مانند مباحثی از غالباً  آنها .کنند تبیین را خود اخالقی
 مبحـث .برنـد مـی بهره خود اخالق شناختی انسان مبانی توضیح برای اخالق تغییر امکان و اخالق

 نفـس نـوع سـه آنها، باور به .دارد انگیزش بر گذارتأثیر عوامل بحث با مستقیم ارتباط »نفس قوای«
که :است قوه دو دارای حیوانی نفس .انسانی و حیوانی نباتی، :دارد وجود  محّرکـه قـوه .ُمدِرکه و ُمحرِّ
 مباشـر کـه )عاملـه( فاعلـه و اسـت؛ انگیـزه پدیدآورنده که )شوقّیه یا ُنزوعیه( باعثه :دارد بخش دو

 در پراکنـده ای هقـو ،باشـد می آفـرین فعـل و حرکـت مباشـر که نظر آن از محّرکه قوه .است حرکت
 اسـت ای هقـو ،باشد می )نزوعیه یا باعثه( انگیزاننده که نظر آن از اما است؛ بدن عضالت و اعصاب

 دارای خود نزوعیه یا باعثه قوه رو این از ؛)گریز( »َهَرب« به یا خواند می )جستجو( »طلب« به یا که
 امـوری بـه را وی کـه دانـانگیز مـی حرکتی به را آدمی که )شهوت( شهوانّیه قوه یکی :است شعبه دو

                                                            
 یقیتلف و یعرفان ،ینقل ،یعقل :کرد میتقس دسته چهار به را اخالق در موجود یکردهایرو  توان یم ،یبند دسته کی طبق .1

گاه یبرا(  لـییتحل گـزارش اسـالمی: اخـالق شـناخت کتـاب .ک:ر کردهـایرو  از کدام هر یها یژگیو  و یمبان از یآ
   ).١٣٨۶ ، اسالمی اخالق مکاتب راثیم
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 حرکـت بـه را آدمـی و باشـد می )غضـب( غضـبّیه قوه دیگری پندارد؛ می مفید یا الزم که رساند می
 عاملـه :دارد قوه دو هم انسانی نفس .داند می مفسد یا مضر که سازد دور اموری از را او و دارد وامی

 آدمـی حرکت أمبد )عملی عقل( عامله قوه .نامند می عقل را آن یدو هر ).نظریه( عالمه و )عملیه(
 نظریـه عالمـه قـوه مقتضـای اسـاسبر و مـل،أت و فکر روی از که است معینی جزئی افعال سوی به
 قبـول مورد تقریباً  بندی دسته این ).٨٨−٨۶ص ،١٣٨٣ شید، شیدان( پذیرد می انجام ،)نظری عقل(

   .دارند اخالق به عقلی نگاه که است اندیشمندانی تمام
 فالسفه اصطالحات و تعابیر از المقدور حتی دارند تالش که مسلمان اندیشمندان از گروهی اما
 )دل لشـکریان( »قلـب جنود« نام با را مذکور مطالب کنند، استفاده دینی تعابیر از بیشتر و اجتناب

 تقسـیم دسـته سـه بـه را قلـب جنـود سپس، ).٧−۶ص ،٣ج ،١٣۶۵ غزالی، نمونه برای( آورند می
 امـور جلـب به را آدمی یا دسته این .نامند می اراده را آن گاه که »برانگیزاننده جنود« )الف :کنند می
 ؛غضـب مانند انگیزند، برمی نامطبوع و مضر امور دفع به یا شهوت؛ مانند خوانند، می مالیم و نافع
 را آنها و اند هپراکند بدن اعضای در لشکر این .گویند می قدرت آن به که »بدن اعضای محّرک« )ب

 کـه »اشیاء مدرِک« )ج ؛آورند درمی حرکت به −دفع و جلب− نخست دسته مقاصد به رسیدن برای
 رظـاه حواس :است ظاهری قسمی :است قسم دو بر نیز دسته این .نامند می نیز ادراک یا علم را آن
 کامالً  حیوانی نفس قوای تقسیم با بندی تقسیم این پیداست، که چنان .باطن حواس :باطنی قسمی و

 :اسـت قسـم دو بـه )انسانی نفس قوای( آدمی خاص جنود .نیست آدمی مخصوص و است مطابق
 اراده بـا اراده ایـن هم و است متفاوت حیوانی مدرکه قوای ادراکات با علم این هم البته .اراده و علم

 بـر بلکه است، حیوانی و شهوی اراده از غیر انسانی اراده .نیست یکسان )غضب و شهوت( حیوانی
   .)١٣٨٣ شید، شیدان( آید می پدید عقل مقتضای بر تنها زیرا است، آن ضد

 تأکیـد انسـان بخشیانگیزه در آن قوای و انسانی نفس ویژه جایگاه بر گرچه اخالقی، اندیشمندان
 1»مـزاج سـاختار« بـر آنهـا همچنـین .داننـد نمی انسان انگیزه در گذار تأثیر عامل تنها را آن اما دارند،

 از برآمـده انسانی های خصلت آنها باور به .دارند خاص تأکید نیز افراد )فرد جسمانی جنبه از برآمده(
 ق،١۴١٢ الصـفا، اخوان ؛١٣٧ص ،١٣٧٣ اصفهانی، راغب( است انسان روحانی و جسمانی ُبعد دو
 انسـان انگیـزه بـر گـذار تأثیر عوامـل از جـامع تحلیلـی اینکـه بـرای بنابراین، ).٢٩٩ و ٢۶٠ص ،١ج

 افـراد مـزاج نـوع باید بلکه کنیم، توجه )ها انسان اشتراکی جنبه( نفس قوای بر باید تنها نه باشیم،  داشته
ــه( ــردی هــای تفاوت  جنب ــز را )ف ــورد نی ــرار مالحظــه م ــه .داد ق ــاور ب ــان برخــی ب ــژوه اخالق لغوی  پ

                                                            
 بلغمـی سـوداوی، صفراوی، را آنان و کردند می میتقس دسته چهار بر را مردم  مزاج چهارگانه، اخالط برحسب ونانی حکمای .1

  .اند داده یجا خود یاخالق یها کتاب در و  رفتهیپذ را یبند میتقس نیا زین مسلمان شمندانیاند .دندینام می  مزاج دموی و



                        ١٣٩٨ تابستان و بهار/٢۴ش /١٣س /شناسی مطالعات اسالم و روان   ٧٠

 

 داللـت همگـی غریـزه و نحیته سجّیت، طبیعت، طبع، های واژه ،)١١٣ص ،١٣٧٣اصفهانی،  راغب(
    .نیست تغییر قابل که کنند می انسان در قوایی بر

  
  ینید منابع در
 و هسـتند کارهـا انجـام برای انسان برانگیزاننده و محرک که انسان نفس قوای به هم دینی، منابع در
 تعبیـر جـای به اسالمی روایات در .است شده اشاره افراد طبایع و مزاج در فردی های تفاوت به هم
 شـده اسـتفاده روح انـواع و »روح« تعبیـر از رود، مـی کـار به فلسفه در که نفس قوای انواع و نفس
 بر اسالمی احادیث در روح واژه )١۶٣ص ،٣ج ،ق١۴٠۴ ،مجلسی( مجلسی عالمه باور به .است
 بـر یـا و اسـت؛ جاری و ساری بدن در که حیوانی نفس بر ناطقه؛ نفس بر :شود می اطالق چیز سه
   .است آن از تر بزرگ یا و مالئکه جنس از که بزرگ وجود یک

 روح نـوع پـنج وجود بر داللت که دارند وجود روایاتی ،)٢١۴ و ٢١٣ص ،١ج( کافی کتاب در
 گویـای گانـه پـنج های روح این )٣٠−٨ص ،١٣٨٨ پسندیده،( پژوهشگران باور به .دارند انسان در
 ها روح آن از ای هبهر وجودی، تکامل تناسب به کسی هر و هستند آدمی وجود در مختلف جنبه پنج
 روح از ُبعـد آن حیـات روح 1:»ةالحیـا روح« )الـف :از عبارتند گانه پنج های روح این .است برده

 و جانـدار موجـودی به تحرک بی و جان بی موجودی از را او و بخشد می زندگی او به که است انسان
 انجـام در انسـان توانایی و قدرت بر داللت روحی، جنبه این :القّوه روح )ب ؛کند می تبدیل تحرک با

 و قـدرت نیازمنـد خـود، امـور انجـام برای حیات، از گذشته ما که دهدمی نشان جنبه این .دارد کارها
 اجتمـاعی، هـای فعالیـت در شـرکت دشـمن، بـا جهـاد زندگی، تأمین و کار و کسب .هستیم توانایی
 گـرایش و میـل :الشهوه روح )ج کند؛ می تأمین القوه روح را توانایی این و است توانایی نیازمند همگی
 کـافی کـار یـک انجـام بـرای قـدرت وجود صرف .است آن انجام لوازم از چیز یک به انجام به نسبت
 .باشـد داشته اشتیاق و عالقه نیز آن انجام به نسبت باید انسان پذیرد، صورت کاری اینکه برای .نیست
 از جنبـه این :االیمان روح )د کند؛ می ایجاد را کار انجام به نسبت گرایش و میل انسان در شهوت روح
 وسـیله به .است عدالت طبق بر عمل و درست راه برگزیدن خداوند، به آوریایمان موجب انسان روح

 ؛کنــدمــی پیـدا انزجــار و تنفـر ناشایســت کارهـای و امــور بــه نسـبت انســان کـه اســت روح همـین
ــه روح، از جنبــه ایــن :الُقــُدس  روح  )ھ ــه اســت؛ االیمــان روح از فراتــر ای مرتب  حقــایق آن، وســیله ب

 امامـت و نبـوت حمـل تـوان رسـد، مـی مرتبـه ایـن بـه کـه کسـی .شـود می نمایان فرد بر  هستی  تمام
 اول روح سـه ،)١۶٣ص ،٣ج ،ق١۴٠۴( مجلسـی عالمـه بـاور بـه ).١٣٨٨  پسـندیده،(  یابـد می  را

                                                            
  است. شده ریتعب »الَمدَرج روح« به اةیالح روح از )،١ح ،٢١٣ص ،١ج ق،١۴١٣ ،ینی(کل اتیروا یبرخ در .1
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 از عبارت را القدس روح و گیرند می قرار حیوانی روح ذیل )الشهوة روح و ةالقو روح ،ةالحیا روح(
 گویـای الُقـُدس، روح جـز بـه هـا روح ایـن شاید که دهد می احتمال وی البته .داند می ناطقه نفس
  .باشند نفس مراتب
 نیـز ها انسـان گونـاگون »طبـایع« مبحـث بـه روح انواع به توجه بر افزون اسالمی، احادیث در
 و طبـایع پیدایش سّر  باب ،١٠۴ص ،١ج ،١٣٨۵ ،بابویه ابن( احادیث برخی در .است شده پرداخته
 بـاز جسـمانی جنبـه بـه کـه فـرد مزاجـی های ویژگی )ها انسان و مخلوقات در ها محبت و شهوات

  .است شده توصیف اخالقی های انگیزه و اخالقیات مبنای عنوان به گردد، می
 عنوان بـه یـزن »فطـرت« بـه مربـوط یاتروا یع،طبا انواع و روح انواع به مربوط یاتروا کنار در
 ویژه نوع بر داللت که است ِفعَله وزن بر فطرت کلمه .هستند توجه قابل انگیزش در رگذا تأثیر عامل
 یعنـی فطـری، امور و است خلقت و آفرینش از خاصی نحوه و سرشت معنای به لغت در و کند می
 ایـن .باشـد ها انسـان همـه بـین مشترک و داشته را آن اقتضای انسان آفرینش و خلقت نوع که آنچه
 وجـود ثییاحـاد و اتیـآ ).٢۴ص ،١٣٨۶ ی،آملـ ی(جواد است غریزه و طبیعت از متمایز فطرت
 نهاده ها انسان همه وجود در احساس یک صورت به خداشناسی، هکنیا بر نندک می داللت هک دارند
 ییکـ دارد: معنـا دو فطـری خداشناسـی ).٨۵ص ،۴ج ،١٣٨۶ شـهری، ری محمـدی( است شده

 خداونـد هکـ است نیا عقلی، خداشناسی از مقصود قلبی. خداشناسِی  گریید و عقلی خداشناسِی 
 به خود آن، بر مکحا نظام و هستی به توّجه هک است دهیآفر ای گونه به را انسان شهیاند و عقل متعال،
 اّمـا ؛نـدک مـی جـادیا انسـان در را خـدا وجـود بـه باور باشد، استدالل به ازیین هکنیا بدون و خود

 و ازمنـدین ذاتـی، سرشـت و روحـی سـاختمان بنابر انسان هک است نیا معنای به قلبی خداشناسی
 در لیاصـ و دار شـهیر احسـاس یک صورت به خداخواهی و ییخداجو و شده دهیآفر خدا خواهاِن 
 فطـرِی  خداشناسـِی  و علـم مقوله از عقلی فطرِی  خداشناسِی  ن،یبنابرا ؛است شده هیتعب انسان ذات
  ).٨٨ص ،۴ ج ،١٣٨۶ شهری، ری محمدی( است احساس مقوله از قلبی

  
   یفرد درون یندیفرا عوامل )ب

   یشناخت نظام .١
 .»هـا ارزش« و »عقایـد« :شود می شامل را فرعی گستره دو شناختی نظام دین، سیشنا روان علم در

 عقاید .برسند هدف به تا کنند می حرکت آنها براساس افراد که اند واقعیت شناختی های نقشه عقاید،
 متضـمن خود، وسیع معنای در عقاید .شمرند می حقیقت را چیزی چه آنها که گویند می ما به افراد
 دارد عقیـده خدا وجود به هم فرد که معناست بدین »خدا به عقیده« نمونه، برای ؛است التزام نوعی

 افـراد در انگیـزه موجـب عقایـد پـس ،اسـت خرسـند پیروی این از احتماالً  و خداست پیرو هم و
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 تکالیف و اصول ها، آرمان از اندعبارت و اند»خیر« به مربوط شناختی های سازه »هاارزش« 1.شوند می
 بازتـاب هـا ارزش اجتمـاعی، شناسـانروان باور به .است گروهی یا فرد برعهده که ای]دینی و[ اخالقی
 ،١٣٩٠ اسـپیلکا،( هسـتند بخـشانگیـزه هـا ارزش جهـت، همین به .اندعاطفی عنصر همراه به عقاید
   .کنیم می بررسی دینی منابع و مسلمان اندیشمندان آثار در را شناختی نظام ادامه، در ).۵١ و ۵٠ص

  
  مسلمان شمندانیاند نگاه در
 مباحـث در را مفروضـه کی معموالً  دارند، یاخالق مباحث به یفلسف کردیرو که یمسلمان شمندانیاند
 به .است »شناخت« شود، یم انسان در زهیانگ و لیم حرکت، سبب که آنچه که است نیا آن و دارند خود
 ؛»است شوق عّلت علم،« ُحکما ریتعب به است؛ شناخت ینوع به مسبوق الیام شدن ختهیبرانگ آنها باور
 نیا آن و کند یم تکرار را یقو اریبس مفروضه کی خود، یاخالق یها کتاب سراسر در یغزال نمونه، یبرا

 ،»علـم« :دارد مـنظم مرحلـه سـه )لـتیرذ ای لتی(فض یاخالق صفت کی یریگشکل ندیفرا که است
 اصـل علم عمل؛ و  حال ، علم :دیآ یم دیپد اصل سه با نید مقامات همه ،یو باور به .»فعل« و »حال«

 در را گـزاره نیـا  یو ).٣۵٨ص ،٢ ج ،١٣۶٨ ،یغزالـ( زدیـخ عمل حال، از و زدیخ حال وی از و است
 گـرید شمندانیاند  رآثا در نیادیبن مفروضه نیا .کند یم تکرار زین شیخو نیالد علوم اءیاح کتاب سراسر

 .)٢٣٨ص ،شـّبر االخـالق ؛١٠٧ص ،٣ ج ،السـعادات جـامع نمونـه، یبرا( است رفتهیپذ و مقبول زین
 نظام عمل، ای فعل از منظور و یزشیانگ−یعاطف نظام حال، از منظور ،یشناخت نظام علم، از آنها منظور
   است. انسان یرفتار

 از انگیـزه و شـوق زیـرا اسـت؛ شـوق تاّمه علت علم، که نیست این آنها منظور که است ذکر شایان
 علـم بـدون شـوق کـه اسـت ایـن منظور بلکه دارد؛ نفس در مستقلی منشأ خود، و است دیگری مقوله
 مـتّمم علـم واقـع، در پس .کند پیدا شوق آن به تواند نمی نشناسد، را چیزی تا انسان و شود نمی حاصل
 امـور بـه نسـبت چـه( بالقوه های میل و شوق متعلق به نسبت فطری انگیزه اصل زیرا است؛ شوق علت
 شـدنش برانگیختـه و شـدن شـکوفا ولی دارد؛ وجود انسان نهاد و سرشت در )معنوی امور چه و مادی

 حقیقـت آنکه نخست :کند می ایفا را نقش دو علم حکما، دیدگاه از پس .است آگاهی و علم به مشروط
 مصداق آگاهی، و علم از پس هست ما در فطری طور به که هایی میل آنکه دوم کند؛ می روشن ما برای را

 کـرد خواهـد کمـک آنهـا عملـی تـأثیر و هـا میل آن شکوفایی به علم ترتیب بدین و کند می پیدا را خود
      ).١٧۴ص ،١ج ،١٣٧۶ یزدی، مصباح(

                                                            
 کنـد، ینمـ زهیـانگ جـادیا و دارد یشناخت تیماه صرفاً  خود خاص یمعنا در دهیعق دارد؛ عام و خاص یمعنا دو دهیعق .1

 و عـام یمعنا در دهیعق اما ابند؛ی دست خود هدف به تا رندیگ یم بهره آنها از شوند، یم زهیانگ صاحب هرگاه مردم بلکه
    .میدار  نظر مورد را آن عام یمعنا ما نجایا در است. التزام و زهیانگ متضمن خود تر عیوس
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  ینید منابع در
 ونـدیپ .اسـت )ونـدی(پ بسـتن و ردنکـ اسـتوار معنای به هک شده گرفته »عْقد« مصدر از دهیعق واژه
 بـه درختـی شاخه ای جوانه زدن وندیپ (مانند باشد ماّدی و قییحق است نکمم گر،ید زیچ با زییچ

 واسـطه بـه هکـ مـرد و زن ازدواج (مانند باشد معنوی و مجازی است نکمم و )گرید درخت شاخه
 ذهن، به هک زییچ از است عبارت دهیعق ه،یپا نیا بر ).خورد می وندیپ گریید به ییک ازدواج، عقد
 و چرخد می دیخورش دور به نیزم هک ردیپذ می آدمی ذهن هک آنگاه خورد. می گره انسان رکف و روح

 ایـ نـدک مـی گـردش بـدن در خـون هک ردیپذ می هک هنگامی ای و چرخد می نیزم دور به دیخورش ای
 زنـده مرْگ  از پس انسان هک ردیپذ می ای رد،یپذ نمی ای و دارد خالقی هستی هک ردیپذ می ای و ندک نمی
 آن زدن گره و بستن معنای به نادرست، ای درست خواه ای، هیّ نظر هر رشیپذ رد،یپذ نمی ای و شود می
 دهیـنام »دهیـعق« هّیـنظر آن و »عقـد« ونـدیپ نیـا کـه است وندیپ نیا ردنک استوار و ذهن به هیّ نظر
 نقـش دهیـعق اسـاس، نیا بر و است زندگی در او های رییگ جهت تمام هیپا انسان، دیعقا .شود می

 حتـی رفتارهـا تمـام سـنجش اریـمع »دهیـعق« اسالم، در .دارد اجتماعی و فردی زندگی در بزرگی
 ارزشـمند زنـد،یبرنخ حق به و درست دهیعق از اگر زین ستهیشا رفتارهای رایز است؛ ستهیشا رفتارهای

 آن سـخن نیـا معنای 1.ستین سودمند رفتاری چیه ار،کان و دیترد با :دیفرما می باقر امام .ستندین
 آن دهنـدهانجـام دهیـعق درسـتِی  بـه انسانی رشد و املکت در آن نقش و دهیفا و عمل درستی هک است
 قـْت یحق در ایـ دشـو قـتیحق رِک من و ردینگ لکش درست دهیعق انساْن  در اگر رو،نیا از است؛ وابسته

 رایـز برسـاند؛ دهیـفا ای و باشد سالم د،یآ برمی ای دهیعق نیچن از هک رفتاری ستین نممک بورزد، کش
 مفهـوم هکـ است رییگ جهت و زهیانگ نیا و ندک می دار جهت را عمل و سازد می را عمل زهیانگ ده،یعق

  ).٢۵−٢٣ص ،١ ج ،١٣٨۶ ،یشهر یر یمحمد( ندک می نییتع را آن ستگییناشا و ستگییشا و عمل
 .»شناخت منبع« و »شناخت ابزار« :میهست زیچ دو ازمندین یدتیعق−یشناخت نظام یریگ شکل یبرا
 از شـناخت منـابع و »قلـب« و »عقل« ،»حّس « :از عبارتند اسالم نید دگاهید از شناخت یابزارها

 یعقلـ شـناخت هـای راه .»یقلبـ شـناخت« و »یعقلـ شـناخت« :شوند یم دسته دو اسالم دگاهید
 های راه و .»ضّدها شناخت« و ،»یاندوز تجربه« ،»گرفتن عبرت« ،»آموختن« ،»تفکر« :از عبارتند
         ).۴٨٠−۴٢٧ص ،٢ ج همان،( »وسوسه« و »الهام« ،»یوح« :از عبارتند یقلب شناخت
کید اسالم نید  تعّقـل و شـهیاند دارد. انسـان یزشیانگ نظام و یعقل شناخت رابطه بر یخاص تأ
 اریمع انسان، اصل خرد اسالم، نظر از .اند اعمال و اخالق د،یعقا در اسالم های گاه هکیت نیتر اصلی
 اسـت متعـال خداونـد باطنی حّجت و جزا زانیم اعمال، ابییارز کمال او، مالک درجات و ارزش

                                                            
کِّ  َمَع  نَفُع یَ  ال .1   ).٧ح ،۴٠٠ص ،٢ج ق،١۴١٣ ،ینی(کل َعَمٌل  َوالُجحودِ  الشَّ
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 دانند یم تین در صدق و خلوص سبب را معرفت و عقل یگوناگون اتیروا . )١٧۵ص ،١ ج ،همان(
  ).٣٩۶ و ١۵١ص ،١٣٩٢ عبه،ش ابن  ؛٢٨ص ،١ج ،ق١۴١٣ کلینی،(

 عقل یبرا معنا سه ث،یاحاد در جستجو با است معتقد )٢٠٨ص ،١۵ج ،ق١۴٠٣( یعامل حر
 شـود می شناخته آن های نهیزم و ها تفاوت ،ها بدی ،ها خوبی بدان هک ییروین الف) :دیآ می دست به
 فـرا هـا بـدی از زیپره و ها خوبی انتخاب به هک ای هکمل ب) است؛ شرعی فیلکت اریمع ،امر نیا و

 .وانگیید برابر در نه رد،یگ می قرار (نادانی) جهل برابر در رو، نیا از و دانستن و تعّقل ج) خواند؛ می
 سـه عقـل یاسـالم ثیـاحاد براساس اند. سوم و دوم معنای ث،یاحاد در »عقل« استعمال نیشتریب

 وجـدان منشأ و ج) است؛ تفکر منشأ ب) است؛ یبشر معارف تمام منشأ الف) دارد: عمده کارکرد
 اخالقـی هـای ارزش بـه را او هک است انسان وجود متن در ییروین اخالقی، وجدان است. یاخالق
 بـه نسـبت فطـری جاذبـه احسـاس گـر،ید عبارت به .دارد می باز ها ارزش ضّد  از و ندک می دعوت
 شود می دهینام اخالقی وجدان ها، ارزش ضّد  به نسبت عییطب نفرت احساس و اخالقی های ارزش

   ).١٨٠−١٧٨ص ،١ ج ،١٣٨۶ شهری، ری محمدی(
 کـارکرد )الـف :دارد کارکرد سنخ دو عقل که شود یم روشن عقل گانه سه یکارکردها به توجه با
 و یبازدارنـدگ کـارکرد ب) است؛ تفکر منشأ زین و یبشر معارف تمام منشأ زیرا ،یشناخت و یادراک
 یعوامل نیتر مهم از یکی اسالم، نید دگاهید از ن،یبنابرا ؛است یاخالق وجدان منشأ زیرا ،یزشیانگ
   است. عقل یروین ،دهد یم قرار تأثیر تحت را ها انسان یزشیانگ ساختار که

  
  یجانیه−یعاطف نظام .٢

 امـا کنـیم، مـی تجربـه روشـن و مـداوم صورت به را هیجان  روزمره زندگی های تجربه در ما گرچه
 عرصـه پژوهشـگران برای بلکه عادی، مردم برای تنها نه هیجان کردن تعریف که بدانیم است جالب
 اتفـاق مـا در هیجـانی هرگاه که دانند می پژوهشگران حال، این با ؛است دشوار بسیار نیز ها هیجان

 کنـد، مـی تحریک عمل برای را بدن کند، می ایجاد را ها احساس :دهد می رخ فرایند چهار افتد، می
 همـین بـه .کنـد مـی تولید تشخیص قابل صورت های جلوه و آورد می وجود هب انگیزش های حالت
   .دارند ُبعد یا عنصر چهار ها هیجان که شود می گفته معموالً  جهت،
 :دارنـد ارتبـاط انگیـزش بـا راه دو بـه هـا هیجان ،)١٣٩۵ ریـو، از نقـل بـه( شناسـانروان نگاه از
 و قـوی منبـع هـا، هیجان معتقدنـد پژوهشـگران :»اولیـه انگیزشـی سیسـتم« عنوان به ها هیجان  )الف

 و هورمـونی فیزیولـوژیکی، ذهنـی، منـابع هـا هیجان .هسـتند کـردن عمـل انگیـزِش  برای نیرومندی
 آیـد دست به خاصی مقصود یا هدف تا )سازند می نیرومند را رفتار یعنی( کنند می نیرومند را عضالنی

 »بخـشرضـایت یـا هشـداردهنده عالئـم« عنوان بـه هـا هیجان )ب ؛)کنند می هدایت را رفتار یعنی(
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 حـین در هسـتند، انگیـزش منبـع اینکـه بر افزون ها هیجان :سازگاری وضعیت و انگیزشی های حالت
 .کننـد مـی عمـل بخشرضایت عالمت یا دهنده هشدار عالمت صورت به شده برانگیخته عمل انجام
 و کننـد می عمل دهنده هشدار عالمت عنوان به گناه احساس و مخش نفرت، مانند منفی یها هیجان
 خشـنودی شادی، مانند مثبت یها هیجان اما ؛کنند می منعکس را ما مانده ناکام یها هدف و نیازها

 یـا هدف آن کردن دنبال یا دادن ادامه به را ما و کنند می عمل بخش رضایت عالمت عنوان به عالقه و
 انگیزشی سیستم عنوان به هیجان ،نخست حالت در گفت توان می پس .کنند می ترغیب نیاز ارضای
 عالمـت عنوان بـه هیجـان دوم، حالـت در و اسـت آن منبـع و دهـد مـی رخ انگیزش از پیش اولیه،
 .دهـد می رخ شده برانگیخته عمل انجام هنگام در و انگیزش از پس بخش، رضایت یا دهنده هشدار

 )٣۵٢−٣٢٧ص ،١ج ،١٣٧۶ یـزدی، مصـباح( مسـلمان اندیشـمندان برخـی مفهـومی ادبیات در
 دهنده هشـدار عالمت عنوان به را آن و دانند می »عواطف« اولیه، انگیزشی سیستم عنوان به را هیجان

   .خوانند می »احساسات یا انفعاالت« ،بخش رضایت یا
 و گـذرا حـالتی کـه کـودکی دوران از پـس انگیزشی سیستم عنوان به هیجان که بدانیم است جالب
 1»هیجانی های طرحواره« نام به تریبادوام و ترپیچیده عناصر عنوان به بزرگسالی دوران در دارند، ناپایدار
 اساسـی تنظیمـی و انگیزشـی سیسـتم وظیفـه هیجان، های طرحواره کودکی، از پس .کنند می عمل
 اصـلی، هـای هیجان بـین متقابـل اثـر از هیجـان های طرحواره .دارند عهده به را عمل و رفتار برای

 اولیه، رشد از پس .یابند می پرورش )خودپنداره مانند( باالتر مرتبه شناخت و شناختی های ارزیابی
 اصـلی هـای هیجان زیـرا ،کننـد می عمل انسان انگیزش اصلی منبع عنوان به هیجانی های طرحواره

 اگـر ).١٣٩۵ ریـو،( شـوند می ترکیب شناخت با پیچیده هیجان های طرحواره آوردن وجود به برای
 ماننـد اصـلی هـای هیجان بگـوییم، سـخن مسـلمان اندیشمندان مفهومی ادبیات زبان با بخواهیم
 »مقـام« شـکل بـه اسـت، ناپایـدار و گـذرا وضـعیتی کـه »حـال« شـکل از تدریج هب رجا خوف،
 منبـع کـه معناسـت بـدین درآیند، مقام شکل به حال از رجا یا خوف مانند هیجانی اگر .آیند درمی
 تعبیـر بـه و شـود مـی رجـا مقـام یـا خـوف مقـام عبـادی، اعمـال انجـام در فـرد انگیزشـی حاکم
 رجـا طرحـواره یـا خـوف طرحـواره عبـادی، اعمـال انجام در فرد هیجانی طرحواره ختی،شنا روان
 بـارهدر را دینی منابع و مسلمان اندیشمندان دیدگاه ادامه در ،شده بیان مقدمه از استفاده با .شود می

     .شویم می جویا انگیزشی نظام و هیجانی−عاطفی نظام رابطه
            

  

                                                            
1. emotion schemas 
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  مسلمان شمندانیاند نگاه در
 تحصیل )الف :دارند اساسی نقش عامل دو اخالقی های ارزش تحصیل در معتقدند اخالقی اندیشمندان

 مسـائلی همـان به نسبت گرایش تقویت )ب شود؛ اهتمام ها بدان باید که مسائلی به نسبت آگاهی و علم
 مسـلمان اندیشمندان آثار در دقت با ).١٩۵ص ،٢ج ،١٣٧۶ یزدی، مصباح( است الزم آنها به اهتمام که

 تـربااهمیـت دارد، هیجـانی−عاطفی ماهیت که را دوم عامل باال، عامل دو میان از آنها که شود می روشن
 نمونـه بـرای(  داننـد می دوم عامل تحصیل برای ای مقدمه نیز را )شناختی عامل( نخست عامل و دانند می

         ).۴٢٠−٣۴٠ص و ١٩١ص ،٢ج ،١٣٧۶ یزدی، مصباح ؛٢۴٧ص ،٣ج ،١٣٧۴ طباطبایی،
 معـارف مجموعه از یینها هدف میبخواه اگر ما که است آورده زانیالم ریتفس در ییطباطبا عالمه

 »اخـالص« کلمـه آن م،یکن خالصه کلمه کی در را خدا نید یعمل احکام و یاخالق دستورات ،یاله
 جهت، نیهم به .است خداوند به نسبت »محبت« اخالص، نیا هیپا و مبنا که است معتقد یو .است

 ).٢۴٩ص ،٣ ج ،١٣٧۴ ،ییطباطبـا( دانـد یمـ »محبـت نیـد« و »اخـالص نید« را اسالم نید یو
 ما یجانیه−یعاطف نظام طهیح در که است خداوند به نسبت عشق و محبت ،یو دگاهید از نیبنابرا
 وی دیـدگاه از البتـه .است تین و زهیانگ جنس از که است یاخالص اساس و هیپا آن و ردیگ یم قرار
 افـراد ینـدارید یمبنـا اسـت ممکن که دارد وجود زین یگرید یروان حاالت محبت، و عشق جز هب

 یو .کند یم اشاره یختشنا روان نیادیبن حالت دو عنوان به »رجا« و »خوف« حالت دو به یو باشد.
 و هیـپا که را یکسان و نامد یم »زاهد« است، یاله عذاب از خوف آنها یندارید یمبنا که را یکسان
 سـر از ینـدارید شـانیا .خوانـد یم »عابد« است، ثواب به نسبت طمع و دیام آنها یندارید اساس
 لیـذ را محبـت و عشـق سـر از ینـدارید و دهد یم قرار »نید یبرا اخالص« لیذ را طمع ای خوف

کیـد یو البتـه ).٢١٧ص ،١١ ج ،همان( گنجاند یم »خدا یبرا اخالص«  شـک یبـ کـه کنـد یمـ تأ
 و زاهدانـه حالـت دو بـا سـهیمقا در اسـت، خداوند به نسبت محبت و عشق آن یمبنا که یندارید

 خـوف، یختشـنا روان حالت سه هر که است نیا توجه قابل نقطه است. برتر و ارزشمندتر عابدانه،
     دارند. قرار یآدم یجانیه−یعاطف نظام زمره در محبت و رجا

 لیـدل سـه )١۵٣ص ،١٣٧٣( عةیالشـر ارمکم لیا عةیلذرا خود، یاخالق کتاب در یاصفهان راغب
 گـاهیجا کـه یکسـ جانب از دیتهد و قیتشو )الف :کند یم انیب یویدن ریخ یکارها انجام یبرا را عمده
 از تـرس و شیسـتا دیـام )ب دانـد؛ یمـ »شهوت« اتیمقتض از را دسته نیا یو دارد، فرد یبرا یخاص

 دانـد یم »اءیح« لوازم از را دسته نیا در گرفتن قرار یو است، اعتنا مورد یو چشم در که یکس سرزنش
 اسـت. دسـته نیـا در گـرفتن قـرار هیـپا »عقل« یو باور به لت،یفض کسب و ریخ آوردن دست به ج) و

 :اسـت دسته سه نیهم همانند زین یاخرو ریخ یکارها انجام لیدل که دیگو یم ادامه در یاصفهان راغب
 نیـا در »عامـه« گـاهیجا ،یو دگاهیـد طبـق بنـابر ،یالهـ عـذاب از ترس و یاله ثواب در رغبت )الف



      ٧٧  اسالمی منابع براساس انگیزش عملکردی مدل تبیین

  

 دسـته نیـا در را »نیصالح« گاهیجا یو ،او سرزنش از ترس و خداوند شیستا به دیام ب) است؛  دسته
 دسـته نیا در »شهدا« و »نیقیِصّد « ،»نّیینب« ،ینید امور انجام در یاله تیرضا طلب ج) دهد؛ یم قرار
 ،»خـوف« ماننـد یحـاالت زین یاصفهان راغب نظر بنابر شود، یم مالحظه که گونه همان .رندیگ یم یجا

  .کنند هیتوج و نییتب را ما یندارید یها زهیانگ توانند یم »ایح« و »رجا«
 نظـام و یدتیـعق−یشـناخت نظـام انیـم رابطـه است، دقت قابل قسمت نیا در که یآخر بحث

 بـه ورود مقدمه یدتیعق−یشناخت نظام مسلمان، شمندانیاند باور به .است انسان یجانیه−یعاطف
ــ (مصــباح اســت یجــانیه−یعــاطف نظــام ــا ).۴٢٠−٣۴٠ص ،٢ج ،١٣٧۶ ،یزدی  برداشــت نی
 ٢٨ هیـآ فـاطر، سـوره در نمونـه، برای ؛دارد ُمتقن و یقو یثیحد و یقرآن هیپا مسلمان، شمندانیاند
ْ  إِنَّام« :میخوان یم ىخيَ نْ  هللاَا شَ بادِهِ  مِ ا عِ لَمؤُ ز هللاَا إِنَّ  الْعُ ورٌ  زٌ يعَ فُ  نیـا خـدا بندگان انیم از تنها ،یعنی .»غَ

 تیفیک و حالت که است معرفت و علم نیا یعنی ،دارند تیخش او از که هستند خداشناسان و علما
 :اسـت آمـده اکـرم امبریـپ از یتـیروا در کـه چنـان و کنـد یمـ جادیا روانشان در را تیخش ینفسان

ِه   اَن کَ   َمْن « ْعَرَف   ِباللَّ
َ
ِه  ِمَن  اَن کَ   أ ْخَوف اللَّ

َ
 تـر ترسـان یو از او باشـد داناتر خدا به که کس آن یعنی ، »أ

  ).٣٩٣ص ،۶٧ج ق،١۴٠٣ (مجلسی، بود خواهد
  
  ینید منابع در

کنده قرآن آیات  قابـل بخـش .کنـد می خدا با انسان مطلوب رابطه بر داللت که است هایی واژه از آ
 هایی واژه ؛است شده عنوان ،دارند هیجانی−عاطفی بار که هایی واژه با مطلوب رابطه این از توجهی
 ُخضـوع، ِاسـتکاَنت، َتضـّرع، ُخشـوع، َرجـا، خـوف، ِرضا، ُشکر، َخشیت، ِاخبات، محّبت، مانند

 انـد، شـده برده کار به قرآن در تماماً  که قلب اطمینان و َسکیَنه، َامن، َرهبت، و َرغبت َوِجل، ِاشفاق،
 حاالت این .کنند می تجربه خداوند با ارتباط در که کنند می روایت را منانیؤم ختیشنا روان حاالت

    .هستند ها هیجان و عواطف سنخ از
 روایات این در دقت با .شود می دیده دینداران از مختلفی های بندی دسته نیز اسالمی روایات در

 حـدیثی در .اسـت گرفتـه قرار ها بندی دسته این مبنای هیجانی،−عاطفی نظام که شود می مشخص
 هبـ کـه گروهـی کننـد؛ مـی عبادت را خداوند »خوف« سر از که گروهی :شوند می گروه سه عابدان
 بـه عشـق و »محّبـت« جهـت بـه کـه سـومی گروه و کنند می خداوند عبادت »ثواب طلب« سبب

 را خداوند گروهی که است آمده منانؤم امیر قول از البالغه نهج در 1.کنند می عبادت را او خداوند،
                                                            

بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبُن  یُّ َعلِ  .1
َ
بِ  َعْن  َخاِرَجةَ  ْبِن  َهاُروَن  َعْن  ٍل یَجمِ  َعْن  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  هِ یأ

َ
هِ  َعْبدِ  یأ ـاَد  ِإنَّ  َقاَل: اللَّ  َقـْوٌم  َثَالَثـةٌ  اْلُعبَّ

هَ  َعَبُدوا هَ  َعَبُدوا َقْوٌم  َو  دِ یاْلَعبِ  ِعَباَدةُ  َفِتْلَک  َخْوفاً  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ َواِب  َطَلَب  َتَعاَلی َو  َتَباَرَک  اللَّ َجـَراءِ  ِعَبـاَدةُ  َفِتْلـَک  الثَّ
ُ
 َقـْوٌم  َو  اْأل

هَ  َعَبُدوا ْحَرارِ  ِعَباَدةُ  َفِتْلَک  َلهُ  ُحّباً  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ
َ
ْفَضُل  َی هِ  َو  اْأل

َ
  اْلِعَباَدِة. أ
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 و کننـد مـی عبـادت )تـرس( »َرهبـت« بـرای را خداونـد گروهی کنند؛ می عبادت »َرغبت« خاطر به
 در علـی حضـرت از دیگـری روایـات .1کننـد مـی عبـادت »شـکر« سـبب به را خداوند گروهی
 علـی امام روایت، این در .است متفاوت کمی باال بندی تقسیم با که دارد وجود روایی هایی کتاب
 بـرای یا و »بهشت طمع« جهت به یا »آتش از ترس« جهت به :داند می گونه سه را عبادات های انگیزه

 ایـن دارد، وجـود روایـت ایـن ادامه در که توضیحاتی از البته 2.عبادت برای خداوند »داشتن اهلّیت«
 کسـانی همـان کنند، می عبادت داشتنش اهلیت سبب به را خداوند که کسانی شود می تقویت احتمال
 روایـی هـایکتـاب برخـی در البتـه 3.کنند می عبادت وی های نعمت شکر برای را خداوند که هستند
 احسان معنای در اکرم پیامبر از روایتی در مثالً  است؛ شده بیان عبادت برای نیز دیگری های انگیزه
 را او گـویی کـه کنیـد عبادت ای گونهبه را خداوند که معناست بدین احسان :که است شده گفته چنین
 همـین از دینـی اندیشـمندان برخـی 4.بینـد مـی را شـما شکبی او بینید، نمی را او شما اگر و بینید می

 حیاء تواند می کردن عبادت های انگیزه از یکی که معتقدند و اندکرده برداشت را »حیاء« آموزه روایت،
 مضـامین، همـین با نیز دیگری روایات ).١٩۶ص ،٧٠ج ق،١۴٠٣ مجلسی،( باشد خداوند به نسبت

 و ۶٢ص ،١ج ق،١۴٠٣ عـاملی، حـر :ک.ر( دارد وجـود شیعه روایی هایی کتاب در )تفاوت کمی با(
  ).نیت باب ،٧٠ج ،١۴٠٣ مجلسی، و ۶٣

 نکات ورزی عبادت و دینداری های انگیزه باب در دین پیشوایان احادیث و قرآن آیات مجموع از
 بـا انسـان مطلـوب رابطه )رکن ینتر مهم شاید و( مهم ارکان از یکی )الف :است برداشت قابل ذیل

 برخـی خداونـد، به نسبت معرفت بر افزون خداوند با رابطه هنگام در انسان که است این خداوند،
کید )ب ؛کند تجربه را هیجانی−عاطفی حاالت  و مقدمه خداوند، به نسبت معرفت و شناخت بر تأ
 بـر اسـالمی روایـات در )ج ؛شـود تقویـت انسان در عاطفی حاالت این اینکه برای است ای هزمین

کید خداوند با رابطه در عاطفی مختلف حاالت  در ارج و ارزش لحـاظ به آنها همه که است شده تأ
 عـاطفی حـاالت ینتر مهم اسالمی، روایات براساس گفت توان می مجموع در )د ؛نیستند رتبه یک
 عبـادت بـرای انگیـزه مبنای عاطفی حاالت همین و کنند می تجربه خداوند با رابطه در ها انسان که

                                                            
هَ  َعَبُدوا َقْوماً  ِإنَّ   َقاَل  َو  .1 ارِ  ِعَباَدةُ  َفِتْلَک  َرْغَبةً  اللَّ جَّ هَ  َعَبُدوا َقْوماً  ِإنَّ  َو  التُّ ـهَ  َعَبـُدوا َقْومـاً  ِإنَّ  َو  دِ یاْلَعبِ  ِعَباَدةُ  َفِتْلَک  َرْهَبةً  اللَّ  اللَّ

ْحَرار ِعَباَدةُ  َفِتْلَک  ُشْکراً 
َ
  ).٢٣٧ حکمت ،البالغة نهج( اْأل

مِ  َقاَل  َو  .2
َ
دِ  ُد یِّ َس  َو  َن یاْلُمْؤِمنِ  ُر یأ هِ  َصَلَواُت  َن یاْلُمَوحِّ ِتَک  یفِ  َطَمعاً  َال  َو  َنارَِک  ِمْن  َخْوفاً  َعَبْدُتَک  َما  هِ یْ َعلَ  اللَّ  َوَجـْدُتَک  َلِکـْن  َجنَّ

ْهًال 
َ
هِ  ِمَن  ْعِرْف یَ  َلْم  َمْن  َو  َفَعَبْدُتک ِلْلِعَباَدِة  أ نَّ  َو  َعاِلماً  َقاِهراً  َقاِدراً  ِلْلَعاَلِم  َصاِنعاً  ِإَلهاً  َکْوِنهِ  ِسَوی اللَّ

َ
ةً  َلهُ  أ  َن یعِ یاْلُمِط  ِبَها ْنِعُم یُ  َجنَّ

ُب یُ  َناراً  َو  ِتهِ  ُفوَز یَ لِ  َفَعَبَدهُ  َن یاْلَعاِص  ِبَها َعذِّ ْو  ِبَجنَّ
َ
َجاةُ  َلهُ  ُکوَن یَ  أ ْدَخَلهُ  َناِرِه  ِمْن  النَّ

َ
هُ  أ ةَ  َطاَعِتهِ  َو  ِبِعَباَدِتهِ  َتَعاَلی اللَّ ْنَجاهُ  َو  اْلَجنَّ

َ
 ِمـَن  أ

ارِ    ).١٨۶ص ،٧٠ ج ق،١۴٠٣ ،ی(مجلس َمَحاَلةَ  َال  النَّ
 آنجـا در است. برداشت نیهم دیمؤ  زین »١٨٠ح ،٣٢٨ص ،یالعسکر یال المنسوب ریالتفس« در نیالعابد نیز  تیروا .3

    .دارد عبادت یبرا تیّ اهل است، داده من به که ییها نعمت خاطر به خداوند :دیفرما یم امام
بِ  قال .4 ْحَساُن   :یِّ النَّ ْن   اْإلِ

َ
هَ  َتْعُبَد   أ نََّک  اللَّ

َ
هُ  َتَراهُ  َتُکْن  َلْم  َفِإْن  َتَراهُ  َکأ   ).١٩۶ص ،٧٠ج ق،١۴٠٣ ،ی(مجلس َراکیَ  َفِإنَّ
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 »بهشـت یـا ثـواب بـه رغبـت« ؛)رهبـت یـا( »الهـی عـذاب از خوف« :از عبارتند است، خداوند
 ،)عبادت برای خداوند دیدن اهل همان یا( »الهی های نعمت شکر« ،)بهشت طمع یا ثواب طلب(
 روایـات در کـه آنجـا از )ھ ؛»خداونـد بـه نسـبت محبت و عشق« یا و ،»خداوند به نسبت حیاء«

 دارد، وجـود دسته و طبقه مانند تعابیری شوند، می عبادت انگیزه مبنای که عاطفی حاالت به مربوط
 افـراد و است برخوردار خاصی دوام و پایداری از افراد این عاطفی حاالت که کرد برداشت توان می
 )کننـد می عبادت خداوند از خوف سبب به که افرادی مثالً ( گیرند می قرار که ای هطبق و دسته هر در
 یـا طبقـه بـه دینـی تحول و رشد دلیل به که است زمانی تا استقرار این البته .یابند می استقرار آن در

 بـه تبـدیل افـراد ایـن عـاطفی حـاالت گفـت توان می توصیف، این با ؛باشند نشده وارد دیگر گروه
    .است شده »عاطفی−هیجانی طرحواره«

 
  یفرد برون عوامل )ج

 متولـد یمتعـال یفطـر های کشـش و التیتمـا با ها انسان که هستند نیا یایگو ینید شواهد گرچه
 بخـش ل،یـدل نیهمـ به ؛کنند می دایپ یشتریب بروز اجازه یخاص طیشرا در التیتما نیا شوند، یم

 موجـب کـه اسـت هـایی تیموقع و طیشـرا دربـاره یاسـالم ثیـاحاد و قرآن اتیآ از یتوجه قابل
 نـدیفرا کـه ها تیموقع و طیشرا نیا .شوند می یخداداد یفطر التیتما نیا یارتقا و حفظ ل،یتسه
 از منظـور .شـوند یمـ دهینام »یاجتماع−یفرهنگ بافت« دهند، یم قرار تأثیر تحت را ینید زشیانگ

 و کنـد می یزندگ آن در فرد که است ای هجامع بر حاکم های نگرش و ها گیری جهت ،یفرهنگ بافت
 شـامل افـراد نیـا اسـت. ارتبـاط در آنها با ای گونه به فرد که هستند یافراد یاجتماع بافت از منظور
 افـراد و دوسـتان شـان،یخو و خـانواده )،نیـد مبّلغان و معصوم امامان ،یاله امبرانی(پ ینید رهبران
 یفضـا و یفکـر هـای گیری جهت ها، نگرش توانند می رامونیپ افراد و حاکم فرهنگ .هستند جامعه
 راه مودنیپ در فرد گر یاری و زندهیبرانگ ،افراد و حاکم فرهنگ اگر دهند. قرار تأثیر تحث را فرد یروان

  .افتی خواهد لیتسه فرد ینید زشیانگ تحقق ندیفرا شک یب ،باشند درست
 و سـعادت سـمت بـه افـراد برانگیزاننـده و مشـوق آن بر حاکم فرهنگ که ای هجامع در زندگی
 شایسـته کارهـای انجـام بـه تشـویق مختلفـی های گونـه بـه را جامعـه آن افـراد و است خوشبختی

 اگـر مثالً  ؛بخشد می تسهیل جامعه آن افراد برای را پسندیده کارهای انجام انگیزه شک بی ،نماید می
 توحیـد، به تشویق قرآن جای جای در که آنجا از باشد، حاکم قرآنی و توحیدی فرهنگ ای هجامع بر

 مثبـت تـأثیر جامعـه آن افراد بر ها توصیه و ها آموزه این طبیعتاً  است، ها انگیزه در صدق و اخالص،
 معیـار عمـران، آل سـوره ١١٠ آیه طبق .دهد می سوق ها آموزه این تحقق سمت به را آنها و گذارد می
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 حسـاس هـم بـه نسبت جامعه یک افراد اگر 1.است منکر از نهی و معروف به امر امت، یک برتری
 منـد فضـیلت رفتارهـای و هـا منش بکوشـند، جامعه افراد های خوبی نشر و ها بدی رفع در و باشند
     .یابد می کاهش ناروا و زشت کارهای انجام انگیزه ،شده تر افزون

 انگیـزش تحقـق فراینـد توانـد می نیز )گر یاری روابط( اجتماعی بافت فرهنگی، بافت بر افزون
کیـد آن بـه قـرآن آیـات در که لیئمسا از یکی .ببخشد تسهیل را دینی  کـردن یـاری ،اسـت شـده تأ

 از فـردی، و درونـی های برانگیزاننـده کنار در ها انسان اگر 2.است خوب کارهای انجام در همدیگر
  .شود می تر آسان درست کارهای انجام تردید بی ،شوند تشویق نیز اطرافیان سوی

 .اسـت موسـوم 3جمعـی خودکارآمـدی بـه سـیشنا روان در کـه است چیزی همان پدیده، این
 از اسـت عبـارت )١۵٠ص ،١٣٩۴ بونیول، و هفرن از نقل به ؛٢٠٠٢ مادوکس،( جمعی آمدی کار
 بـرای که فعالیتی مراحل یاجرا و یسازمانده برای مشترک های ظرفیت به گروهی مشترک باور یک

 همچنـین و مسـلمان اندیشمندان دیدگاه ادامه، در .دارد ضرورت پیشرفت مدنظر سطوح به رسیدن
   .کنیم می بررسی را انگیزشی نظام بر فردی برون عوامل تأثیر بارهدر را دینی منابع
  
  مسلمان شمندانیاند نگاه در
 ییشـکوفا در را اجتمـاع وجـود دارند، یاخالق مباحث به یعقالن کردیرو که مسلمان شمندانیاند
 مرتبـه نینخسـت را جامعـه لیتشـک بلکـه ،داننـد یمـ یضـرور انسـان یفطر های زهیانگ و التیتما

 اند هشـد دهیـآفر یعتیطب و سرشت بر انیآدم از کی هر آنها، باور به دانند؛ می انسان نوع یبرا کمال
 انـد یامـور بـه محتـاج خـود ممکـن کمـاالت بـه وصـول در هـم و خـود یوجـود قوام در هم که
 .باشـند گریکـدی دهنـده یاری کـه شـود ینمـ حاصل اریبس های گروه تجمع و اجتماعات در جز که
 اسـت برقـرار قیـوث یونـدیپ یاسـیس نظـام و یاخالقـ نظـام انیـم آنان، دگاهید از جهت، نیهم به
 نیـا آنهـا ...). ،١۴١٣ ،یطوسـ نیرالدینصـ و ١٣٧١ ،همـو ؛٢۵١ص ،١٣۶١ ،یفـاراب نمونه برای(

 تمـام اجتمـاع ،یعظم اجتماع از منظور .یُصغر و یُوسط ،یُعظم :دانند یم دسته سه را اجتماعات
 از منظـور و است ملت کی یها انسان اجتماع ،یوسط اجتماع از منظور است نیزم کره یها انسان
 یکـی ییطباطبـا عالمـه ).٢۵٣ص ،١٣۶١ ،ی(فـاراب است شهر کی اهل اجتماع ،یصغر اجتماع

 انسـان تیشخصـ گیری شـکل در هـم را طیمحـ و اجتمـاع تأثیر که است یمسلمان شمندانیاند از
 و صـالح اش نطفـه هکـ انسانی ،یو باور به .داند یم تیاهم یدارا انسان رشد ریمس در هم و (شاکله)

                                                            
ةٍ  َخْیَر  ُکْنُتْم  .1 مَّ

ُ
ْخِرَجْت  أ

ُ
ُمُروَن  ِللّناِس  أ

ْ
ْهُل  آَمَن  َلْو  َو  ِبالّلهِ  ُتْؤِمُنوَن  َو  اْلُمْنَکرِ  َعِن  َتْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  َتأ

َ
 َلُهـْم  َخْیًرا َلکاَن  اْلِکتاِب  أ

ْکَثُرُهُم  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  ِمْنُهُم 
َ
  .اْلفاِسُقوَن  أ

ْقوی َو  اْلِبرِّ  َعَلی َتعاَوُنوا .2 ْثِم  َعَلی َتعاَوُنوا ال َو   التَّ   ).٢ (مائده، اْلُعْدواِن  َو  اْإلِ
3 . collective efficacy 
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 شیغـذا و هـوا آب،  والدت از پـس و نییجن دوران در زین و ابدی پرورش سالم رحمی در و باشد سالم
 انسـانی نیچنـ باشـد، شـده متولـد اعتـدالی منـاطق در و نـدک زنـدگی سـالم طیمح در و باشد سالم

 عمـل برای شیروین و تر فیلط شکادرا و زتریت فهمش و شتریب تیانسان قیطر کسلو برای استعدادش
 انیـم رابطـه بـر گرید یجا در یو ).١٢۴ص ،٨ ج ،١٣٧۴ ،ییطباطبا( است شتریب انسانی فیوظا به
 و َاعمـال انیـم ،یو گفتـه بـه .کند یم دیتأک »یفرهنگ و یاجتماع طیشرا« و »یآدم ملکات و اعمال«

 او زنـدگی ظـرف در هکـ او ذات از خـارج عوامل و او زندگی جو احوال و اوضاع انیم و آدمی  اتکَملَ 
 زیـن نهـایا رایـز اسـت؛ برقـرار رابطه دی،یتقل هایعادت و رسوم و سنن و آداب مانند است، مفرماکح

 مخالفـت از نیهمچنـ و است ناسازگار آنها با هک اریک هر از و کند یم دعوت خود موافقت به را آدمی
 از هکـ دهـد یمـ نشـان انسـان نظـر در دییـجد صـورت کی هک گذرد نمی زییچ و دارد می باز آنها با

 بـا اعمـالش قهـراً  و نـدک می تصور آب انیجر برخالف شنای را آن با مخالفت و وحشت آن مخالفت
 آن انسـان نهاد در ملکات نیا گاهی .گردد می قیتطب اش یاجتماع زندگی جو و طیمح احوال و اوضاع
 مرور اثر در هکنیا  سبب به ماند، نمی آن رفتن نیب از به دییام گرید هک شود می برجا  پا و دار شهیر چنان
 بـه ).٢۶۵ص ،١٣ ج  همان،( ندک می دایپ رسوخ قلب در )فاضله ای و لهی(رذ اتکمل و صفات آن زمان
 ییطباطبـا عالمـه ،ینید اهداف به لین و ینید یها زهیانگ تحقق در اجتماع نقش یواال تیاهم جهت

نُوا وَ «  هیآ )١۶٣ص ،۵ج ،١٣٧۴ ،ییطباطبا( ىلَ  تَعاوَ ِّ  عَ نُوا ال وَ   التَّقْو وَ  الْربِ ىلَ  تَعاوَ ِ ا عَ وانِ  وَ  ثْـمِ إلْ ـدْ  »الْعُ
 ارییـهم و گریکـدی به رسانی کمک معنای به تعاون داند. می اسالمی سّنت اساس و هیپا را )٢ (مائده،
 قـدرت ی،یـافزا هـم بـا و دهند می هم دست به دست جامعه ندهکپرا روهایین تعاون در .است گروهی

  تـوان روهـا،ین همـه ردنکـ همسـو و نقطه کی روی آن ردنک زکمتمر با و دهند می شیافزا را مجموعی
 در صـادقانه مـانیا جـز زییـچ کـیین و بّر  .برند می باال ریچشمگ ای گونه به را دلخواه مثبت آثار جادیا

    ).۴٩ص ،١٣٩٣ ،ی(مسعود ستین عمل دانیم در کیین و شناخت و باور عرصه
  
  ینید منابع در

 شـکوفا برای بلکه اند، نشده رها خود فطری های کشش و تمایالت با ها انسان دینی، های آموزه براساس
 فطـری تمـایالت شـدن بالفعـل بـرای افـراد آن در کـه سـالم اجتماع و محیط یک ایجاد بر آنها شدن
 بـا را مهـم رسـالت دو بـوده تـالش در دیـن راسـتا، ایـن در 1.اسـت شـده تأکید هستند، هم گر یاری

                                                            
هِ  ِبِإْذِن  َنباُتهُ  ْخُرُج یَ  ُب یِّ الطَّ  اْلَبَلُد  َو  .1 ذ َو  َربِّ ُف  َکـذِلَک  َنِکًدا ِإّال  ْخُرُج یَ  ال َخُبَث  یالَّ  (االعـراف، ْشـُکُروَن یَ  ِلَقـْوٍم  اِت یـاآل  ُنَصـرِّ

َتْوا اْلَبْحَر  َل یِإْسرائ یِبَبن جاَوْزنا َو  )؛۵٨
َ
ْصناٍم   َعلی ْعُکُفوَن یَ  َقْوٍم   َعلی َفأ

َ
 قـاَل  آِلَهـةٌ  َلُهـْم  َکما ِإلًها َلنا اْجَعْل  ُموَسی ای قاُلوا َلُهْم  أ

ُکْم  ْرِض  َعَلـی َتَذْر  ال َربِّ  ُنوٌح  قاَل  َو  )؛١٣٨ (االعراف، َتْجَهُلوَن  َقْوٌم  ِإنَّ
َ
ـدَ  َن یاْلکـاِفر  ِمـَن  اْأل ـَک  * اراً یَّ وایُ  َتـَذْرُهْم  ِإْن  ِإنَّ  ِضـلُّ

اراً  فاِجراً  ِإالَّ  ِلُدوایَ  ال َو  ِعباَدَک  ذ َی ِعبادِ  ای )؛٢٧ و ٢۶ (نوح، َکفَّ ْرضـ ِإنَّ  آَمُنوا َن یالَّ
َ
 (العنکبـوت، َفاْعُبـُدوِن  َی اّیـَفإِ  واِسـَعةٌ  یأ

ذ ِإنَّ  )؛۵۶ ْنُفِسِهْم  یظاِلم اْلَمالِئَکةُ  َتَوّفاُهُم  َن یالَّ
َ
ْرِض  یفِ  َن یُمْسَتْضَعف ُکّنا قاُلوا ُکْنُتْم  َم یف قاُلوا أ

َ
  قاُلوا اْأل

َ
ْرُض  َتُکـْن  َلـْم  أ

َ
 الّلـهِ  أ

ولِئَک  هایف َفُتهاِجُروا واِسَعةً 
ُ
واُهْم  َفأ

ْ
ُم  َمأ ْحمِن  ِذْکرِ  َعْن  ْعُش یَ  َمْن  َو  )؛٩٧ (النساء، ًرایَمص ساَءْت  َو  َجَهنَّ  طاًنایْ َشـ َلـهُ  ْض یِّ ُنقَ  الرَّ
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 ارزشـی و معرفتی نظام به نسبت »بخشی آگاهی« )الف :رساند انجام به دین پیشوایان و الهی  رسوالن
 الهـی انبیـای .ارزشـی و معرفتـی نظـام آن از عملـی پیروی برای »بخشی انگیزه« )ب دین؛  نظر  مورد

 ،»اخـالص و توحیـد بـه دعـوت« ،»ها نایافتنی دست تعلیم« راه از را )بخشی آگاهی(  نخست  رسالت
 انجـام »سـتوده اخـالق بـه سـفارش« و »سازنده و برتر حیات به دعوت« ،»ها انسان  عقالنی  تکامل«

 نسـبت »َتبشیر و ِانذار« راه از را )بخشی انگیزه( دوم رسالت و ).١٣٨۴ آملی، جوادی  :ک.ر( دادند می
 بـه امـر« و الهـی »وعیـدهای و وعـده« الهـی، احکـام انجـام به »َتحریض« خود، رفتار پیامدهای به

  .رساندند می انجام به »منکر از نهی و معروف
 منظـور بـه تربیتـی مناسـب های زمینـه ایجاد جهت در را هایی روش دینی، های آموزه همچنین

 به توصیه :از عبارتند آنها از برخی کنند؛ می سفارش خویش پیروان به دینی اهداف به نیل در تسهیل
 بـه ورود ترغیـب ناسـالم؛ های انسـان بـا معاشـرت از پرهیـز فضـیلت؛ بـا یها انسان با همنشینی
 احسان و محبت و جامعه در اخالقی فضای ایجاد نابهنجار؛ های محیط از پرهیز سالم؛ های محیط

  ).١٣٨٧ داودی، (ر.ک: روابط در
 جامعـه بر حاکم اجتماعی−فرهنگی فضای پاکیزگی بر اسالم دین که دهند می نشان باال نکات تمام
  .داند می بااهمیت متعالی های انگیزه و تمایالت به دهی جهت و شکوفایی در را آن و دارد خاص تأکید
  
  زشیانگ های جلوه

 رفتـاری؛ هـای جلوه )الـف :داد قـرار دسـته سـه در تـوان مـی را انگیـزش هـای جلوه شد، گفته که چنان
 بـه کمتـر دینـی منابع و مسلمان اندیشمندان آثار در .فیزیولوژیک های جلوه )ج و مشغولیت  سطح  )ب

 در .است شده اشاره مشغولیت سطح و رفتاری های جلوه به بیشتر و شده پرداخته فیزیولوژیک های جلوه
 تا انگیزش گیری شکل نقطه از انگیزش، های جلوه درباره را مسلمان اندیشمندان نظرات کوشیم می ادامه
  .شویم  جویا دینی منابع در را انگیزش های جلوه مبحث سپس و کنیم بررسی انگیزش های جلوه مرحله

  
 مسلمان شمندانیاند نگاه در

 »عمل« واژه که است معتقد و داند می انگیزش جلوه را »عمل« )النیة کتاب ،۴ج ،١٣۶۵( غزالی مرحوم
 حرکـت، قـول، فعـل، :از عبارتنـد آنهـا از برخـی نیست؛ شمارش قابل و شود می شامل را وسیعی دایره

                                                                                                                                            
ُهْم  َو  * ٌن یَقر  َلهُ  َفُهَو  وَنُهْم یَ لَ  ِإنَّ ب َعِن  ُصدُّ ُهْم  ْحَسُبوَن یَ  َو  ِل یالسَّ نَّ

َ
 ُبْعـَد  َنـَک یْ بَ  َو  ینـیْ بَ  َت ْیـلَ  ایـ قـاَل  جاَءنا ِإذا َحّتی * ُمْهَتُدوَن  أ

  ُقوُل یَ  * ٌن یَقر  یل کاَن  یِإنّ  ِمْنُهْم  قاِئٌل  قاَل  )؛٣٨−٣۶ (زخرف، ُن یاْلَقر  َفِبْئَس  ِن یْ اْلَمْشِرقَ 
َ
ق َلِمَن  ِإنََّک  أ   * َن یاْلُمَصدِّ

َ
 ِمْتنـا ِإذا أ

  ِعظاًما َو  ُتراًبا ُکّنا َو 
َ
ْنُتْم  َهْل  قاَل  * ُنوَن یَلَمد ِإّنا أ

َ
ِلُعوَن  أ َلَع  * ُمطَّ  َو  * ِن یَلُتْرد  ِکْدَت  ِإْن  َتاللهِ  قاَل  * ِم یاْلَجح َسواءِ  یف َفَرآهُ  َفاطَّ

ـاِلُم  َعضُّ یَ  ْوَم یَ  َو  )؛۵٧−۵١ (الصافات، َن یاْلُمْحَضر  ِمَن  َلُکْنُت  یَربّ  ِنْعَمةُ  ال َلْو  َخـْذُت  یَتِنـیْ لَ  ایـ ُقـوُل یَ  هِ ْیـَد یَ   َعلـی الظَّ  َمـَع  اتَّ
ُسوِل  ِخْذ  َلْم   یَتنیْ لَ   َلتییْ َو  ای * الً یَسب الرَّ تَّ

َ
  ).٢٩−٢٧ (فرقان، الً یَخل ُفالناً  أ
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 قـرار کلـی دسـته سـه در گیرد می تعلق آنها به نیت که را اعمالی غزالی .ذکر و فکر دفع، جلب، سکون،
 دیـن قبـول مورد نیت ذیل گاه هیچ معاصی :گوید می ادامه در وی .مباحات و طاعات معاصی، :دهد می

 در هـم آینـد، درمی دین قبول مورد نیت ذیل طاعات اما کرد، تبدیل طاعت به را آن توان نمی و آید درنمی
 قـرار معاصـی ذیل توانند می هستند؛ لبه دو تیغ نیز مباحات و آنها فضل افزایش در هم و صحتشان اصل
 )القلـب عجائـب شـرح کتاب ،۴ج ،١٣۶۵( است معتقد وی .روند طاعات ذیل توانند می هم و گیرند
 خـاطر  .١ :گـذارد سـر پشـت را مراحلـی بایـد شـود، جـوارحی عمـل یـک بـه تبدیل امری اینکه برای

 الهامـات، :کنـد مـی قسـم سـه را خواطر غزالی .است امر یک به التفات و توجه همان ؛)نفس  حدیث(
 دل؛ حکـم .٣ اسـت؛ شـهویه قـوه شدن فعال همان رغبت؛ انگیزش .٢ تردید؛ مورد خواطر و وساوس
 کـار انجـام بر تصمیم و عزم .۴ است؛ جایز میل آن اجابت که کند حکم عقل یعنی است، اعتقاد همان
 .یابـد مـی بـروز مجـال جوارحی عمل داد، رخ اتفاق چهار این آنکه از پس .باشد نیت و قصد همان که

 و کنـد مـی ذکـر جـوارحی عمل تحقق فرایند در را غزالی مرحوم سخن شبیه سخنی نیز مجلسی عالمه
 .کنـد مـی اشاره نیز است، »غفلت« همان که التفات و توجه از پیش مرحله به که است این تفاوتش تنها
 دهـد مـی رخ شناخت مرحله سپس .است قلب توجهی بی و غفلت حالت نخست، مرحله وی، نظر به
 دو )ادراکـات اذکـار، افکـار،( خـواطر وی، باور به .کند می تعبیر خواطر به آن از نیز مجلسی عالمه که

 رخ نیـت آن از پـس و عـزم سـپس و افتـد می اتفاق رغبت سوم مرحله در .دارد وسواسی و الهامی قسم
 محقـق ).٣٨٢ص ،٩ج ق،١۴٠۴ مجلسـی،( شـود مـی سـبب را »اعضـا تحریک« نیز نیت و دهد می

 واسـطه نیـت، که کند می بیان و دارد را نکته همین مانند نیز )١٨۵ص ،٧٠ج ،١۴٠٣ مجلسی،( طوسی
 در و آیـد مـی پدیـد )نیـت( عزم و قصد سپس دهد، می رخ علم نخست یعنی، است؛ عمل و علم میان
    .دهد می رخ عمل نیز آخر

 بلکـه شـود، نمی خالصه عمل در انگیزش های جلوه که است معتقد )٢ج ،١٣٧۶( یزدی مصباح
 وی .هسـتند انگیـزش های جلوه جزء نیز »احساسات آن بدنی های جلوه« و »شده تجربه احساسات«

 .خوانـد مـی احساسات یا انفعاالت هستند، عواطف و انگیزش از برآمده که را شده تجربه احساسات
 جـزء را امیـد و یـأس امنیـت، تـرس، خشـنودی، و خشـم پشـیمانی، شادی، و غم مانند حاالتی وی

 کـار بـه کریم قرآن در که احساسات و انفعاالت از فهرستی سپس وی .داند می احساسات و انفعاالت
 و دارنـد جـای دسـته یـک در بطر و مرح حبور، سرور، فرح، مانند انفعاالتی .کند می بیان را شده برده

 یـک در کظم و رضا .دیگر ای دسته در ندامت و بخوع صدر، ضیق اسف، اسی، حزن، مانند انفعاالتی
 خـوف، ماننـد انفعـاالتی همچنین .دیگر سوی در غیظ کراهت، غضب، سخط، مانند مفاهیمی و سو

 و قلـب اطمینـان سـکینه، امـن، ماننـد مفـاهیمی و ردیـف یک در نیز وجل و رهبت اشفاق، خشیت،
 جداگانـه ای دسـته در نیز گیرد می قرار ِابالس و قنوط، یأس، مقابل در که رجا مانند مفاهیمی همچنین
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 از کـه درختاننـد بـرگ و شـاخ ماننـد اینهـا تمـام وی، باور به .گیرند می قرار انفعاالت و احساسات از
 و آثار همچنین انفعاالت این ).٣۴۵ص ،١٣٧۶ یزدی، مصباح( گیرند می سرچشمه ها ریشه تحوالت
 چهـره، انبسـاط صورت، گرفتگی مانند حاالتی .دارند انسان بدنی حاالت و چهره در ظاهری عوارض

 .هسـتند احساسات و انفعاالت ظاهری عوارض و آثار جزء فعالیت و دلسردی یا معاشرت انزواطلبی،
 بـرده کـار بـه کـریم قـرآن در که را احساسات و انفعاالت ظاهری و جسمی آثار از فهرستی سپس وی
 ماننـد مفـاهیمی و دارنـد جای دسته یک در عین قره و ِاسفار، ِاستبشار، ضحک، :کنند می بیان را شده
 مصـباح بـاور بـه بنـابراین، دیگر؛ ای دسته در عجله و جزع کاِلح، مغّبره، َغَبره، قمطریر، عبوس، بکاء،
 آثـار همچنـین و احساسات و انفعاالت است، انگیزش قطعی های جلوه جزء که عمل بر افزون یزدی،

    .آیند می شمار به انگیزش های جلوه جزء نیز احساسات آن ظاهری عوارض و
  
  ینید منابع در

 عنـوان سـه ذیـل )معصـومین احادیـث و کـریم، قـرآن( دینـی منـابع در را انگیـزش های جلوه ادامه در
  .گیریم می پی »سلیم قلب« و )اجتماعی و عاطفی، شناختی،( »مشغولیت سطح« ،»رفتاری های جلوه«

  
   رفتاری های جلوه )الف

 در همـه از آشکارتر و همه از بیش انگیزشی اتتأثیر ختی،شنا روان های نظریه و دینی متون براساس
 فـرد انگیزش نوع و سطح به اینکه برای راه آشکارترین دیگر، تعبیر به ؛است نمایان ها انسان »رفتار«
 و خـالص انگیـزه کـه کسـی قـرآن آیـات براساس .کنیم ارزیابی را وی رفتار که است این ببریم پی

 در چـه و تنهایی در چه را نیک کارهای این و 1دارد گرایش نیک کارهای انجام سمت به دارد صادق
 چقـدر هـر 3.باشـد ناخوشـایند دیگران برای کارها این انجام اگر حتی 2،دهد می انجام مردم جمع
 و 4دهـد مـی راه دل بـه کمتری تردید دشوار کارهای انجام در باشد، بیشتر نیت در خلوص و صدق
 تر قـوی ها انسـان نیـت چقـدر هـر زیرا 5؛بود خواهد بیشتر نیز کارها در استقامت و بردباری ،صبر

                                                            
ِمُروا ما .1

ُ
الةَ  ُموایقیُ  َو  ُحَنفاءَ  َن یالدِّ  َلهُ  َن یُمْخِلص الّلهَ  ْعُبُدوایَ لِ  ِإّال  أ کاةَ  ْؤُتوایُ  َو  الصَّ   ).۵ نه،یّ (الب َمةِ یِّ اْلقَ  ُن ید  ذِلَک  َو  الزَّ

ذ َو  .2 ِهْم  َوْجهِ  اْبِتغاءَ  َصَبُروا َن یالَّ قاُموا َو  َربِّ
َ
الةَ  أ ْنَفُقوا َو  الصَّ

َ
ا َرَزْقناُهْم  ِمّما أ ـ ِباْلَحَسـَنةِ  ْدَرُؤَن یَ  َو  ةً یَ َعالنِ  َو  ِسرًّ ولِئـَک  َئةَ یِّ السَّ

ُ
 َلُهـْم  أ

  ).٢٢ (الرعد، الّدارِ  ُعْقَبی
  ).١۴ (غافر، اْلکاِفُروَن  َکِرهَ  َلْو  َو  َن یالدِّ  َلهُ  َن یُمْخِلص الّلهَ  َفاْدُعوا .3
َما .4 ذ اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنَّ ْمواِلِهْم  جاَهـُدوا َو  ْرتـاُبوایَ  َلـْم  ُثـمَّ  َرُسوِلهِ  َو  ِباللهِ  آَمُنوا َن یالَّ

َ
ْنُفِسـِهْم  َو  ِبـأ

َ
ولِئـَک  اللـهِ  ِل یَسـب یفـ أ

ُ
 الّصـاِدُقوَن  ُهـُم  أ

  .)١۵ (الحجرات،
ذ َو  .5 ِهْم  َوْجهِ  اْبِتغاءَ  َصَبُروا َن یالَّ قاُموا َو  َربِّ

َ
الةَ  أ ْنَفُقوا َو  الصَّ

َ
ا َرَزْقناُهْم  ِمّما أ ـ ِباْلَحَسـَنةِ  ْدَرُؤَن یَ  َو  ةً یَ َعالنِ  َو  ِسرًّ ولِئـَک  َئةَ یِّ السَّ

ُ
 َلُهـْم  أ

ذ ِعبادِ  ای ُقْل  )؛٢٢ (الرعد، الّدارِ  ُعْقَبی ُقوا آَمُنوا َن یالَّ ُکْم  اتَّ ذ َربَّ ْحَسُنوا َن یِللَّ
َ
نْ  هِذِه  یف أ ْرُض  َو  َحَسـَنةٌ  ایالـدُّ

َ
مـا واِسـَعةٌ  الّلـهِ  أ  ِإنَّ

ییُ  ْجَرُهْم  الّصاِبُروَن  َوفَّ
َ
ِمْرُت  یِإنّ  ُقْل  * ِحساٍب  رِ یْ ِبغَ  أ

ُ
ْن  أ

َ
ْعُبَد  أ

َ
 ).١١ و ١٠ (الزمر، َن یالدِّ  َلهُ  ُمْخِلًصا اللهَ  أ
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 بیشـتر فـرد انگیـزه چقـدر هر 1.شد خواهد نیرومندتر نیز کارها انجام برای انسان بدنی قوای باشد،
 انجام سمت به کمتر و 2دارد بیشتری هراس زشت کارهای انجام از ،باشد داشته خدایی بوی و رنگ

 بـه وی اعمـال ،رو این از 4.شود می شیطان فریب گرفتار کمتر و 3؛کند می پیدا تمایل زشت کارهای
  .شود می داده جهت )٩٧٣٧ و٩٢۵٨ ،٧۵٧٨ح ،١۴٢۶ (آمدی، واالیی و کمال، پاکیزگی، سمت

 کارهـای انجـام بـرای( تـالش شاخص سه ذیل را دینی انگیزش رفتاری های جلوه توان می پس
 در دینـی معیارهـای گـری گـزینش( انتخـاب و )کارهـا انجام در بردباری و صبر( استقامت ،)نیک
  .داد قرار )ها انگیزه میان تزاحم هنگام
  
  مشغولیت سطح )ب
 فـرد کـه )اجتمـاعی و هیجانی شناختی،( مشغولیتی و درگیری سطح انگیزش، رفتاری های جلوه از پس

 آیـات براساس .است نیت و انگیزه در صداقت و خلوص میزان گویای دارد، انگیزش متعلقات به نسبت
 و نـدارد دنیـا به نسبت شناختی و ذهنی دلمشغولی شده، خالص خداوند برای اش انگیزه که کسی آن،قر

مْ  إِنّا« :ص سوره ۴۶ آیه ذیل طباطبایی عالمه .است آخرت و خداوند یاد از پر دلش ـناهُ لَصْ ـةٍ  أَخْ  بِخالِصَ
 ارِ  ذِكْرَ  تمامی و شد العالمین رب جوار و آخرت یاد در مستغرق انسان هرگاه :دارند می بیان چنین »الدّ
 مصـاب حق عقاید تشخیص در نظرش و کامل خدا به نسبت معرفتش قهراً  گردید، آن در متمرکز هّمش
 جمود آن زینت و دنیا حیات ظاهر بر دیگر و کند می پیدا بینش حق، عبودیت راه سلوک در نیز و شود می
 به ایمان در اخالص روز چهل کسی اگر که است شده گفته اسالمی احادیث در جهت، همین به .ندارد
  ).١۶ص ،٢ج ،١۴١٣ کلینی،( شود می جاری زبانش بر و تثبیت قلبش در حکمت باشد، داشته خدا

 های دلمشـغولی کنـار در برخوردارنـد، بـاالیی خـالص انگیـزه از که افرادی دینی، منابع براساس
 تجربـه آنهـا کـه هـایی هیجان از یکـی .دارد خاصـی جهت نیز آنها هیجانی و عاطفی نظام شناختی،

 نـوع یـک بـه آنهـا همچنـین 5.دارنـد خود نیت در اخالص از که است »رضایتی و شیرینی« کنند می
 و نظـری تنـگ و قلـب قسـاوت از را آنهـا قلـب رقت این 6.کنند می پیدا دست »قلب رقت و لطافت«

                                                            
اٍل  ْبِن  یِّ َعلِ  ْبُن  اْلَحَسُن  َرَوی َو  .1 ـاِدُق  َقاَل  َقاَل  َسارٍ یَ  ْبِن  ِل یْ اْلُفَض  َعِن  اْلَجْهِم  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  َفضَّ ـدٍ  ْبـُن  َجْعَفـُر  الصَّ  َمـا  ُمَحمَّ

ا َبَدٌن  َضُعَف    ).٣٢٩ص ،١٣٨٩ همو، و ؛۴٠٠ص ،۴ ج ق،١۴١٣ ه،یبابو  (ابن ةُ یَّ النِّ  هِ یْ َعلَ  ْت یَ َقوِ  َعمَّ
ِمْرُت  َو  .2

ُ
ْن  أ

َ
ُکوَن  ِأل

َ
َل  أ وَّ

َ
خاُف  یِإنّ  ُقْل  * َن یاْلُمْسِلم أ

َ
ْعُبـُد  اللـهَ  ُقـِل  * ٍم یَعظ ْوٍم یَ  َعذاَب  یَربّ  ُت یْ َعَص  ِإْن  أ

َ
 ینـید  َلـهُ  ُمْخِلًصـا أ

  ).١۴−١٢ (الزمر،
ْت  َلَقْد  َو  .3 ْن  ال َلْو  ِبها َهمَّ  َو  ِبهِ  َهمَّ

َ
هِ  ُبْرهاَن   َرأی أ وءَ  َعْنهُ  ِلَنْصِرَف  َکذِلَک  َربِّ   )٢۴ وسف،ی(  َن یاْلُمْخَلص ِعباِدَنا ِمْن  ِإنَّهُ  اْلَفْحشاءَ  َو  السُّ

ْغَو  ِبما َربِّ  قاَل  .4
َ
َز  یَتنیْ أ

ُ
ْرِض  یفِ  َلُهْم  َننَّ یِّ َأل

َ
ْغوِ  َو  اْأل

ُ
ُهْم یَ َأل ْجَمع نَّ

َ
  ).۴٠ و ٣٩ حجر،( َن یاْلُمْخَلص ِمْنُهُم  ِعباَدَک  ِإّال  * َن یأ

ْخِلُصوا .5
َ
  ).۵٠٨ص ،١٣٩٢ شعبه، ابن(  َحَالَوَته َتِجُدوا َماَن یاْإلِ  َفأ
بِ  َعْن  َعْنهُ  .6

َ
ادِ  َعْن  هِ یأ بِ  َعْن  اْلُمْخَتارِ  ْبِن  ِن یْ ُحَس  َعْن  َسییعِ  ْبِن  َحمَّ

َ
بِ  َعْن  رٍ یَبِص  یأ

َ
هِ  َعْبدِ  یأ َحُدُکْم  َرقَّ  ِإَذا َقاَل: اللَّ

َ
 َال  اْلَقْلـَب  َفِإنَّ  ْدُع یَ َفلْ  أ

  ).۴٧٧ص ،٢ج ق،١۴١٣ ،ینی(کل ْخُلَص یَ  َحتَّی ِرقُّ یَ 
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 نسبت و هستند خود عاقبت 1نگران دل آنها خوشایند، های هیجان این کنار در ولی کند، می دور جمود
     2.دارند واهمه خود اعمال قبولی به

 میـزان چـه فـرد ببینـیم کـه اسـت ایـن مشـغولیت های شـاخص از یکـی شـد، گفتـه که چنان
 چه تا و دارد سازنده مشارکت خود اجتماعی محیط در میزان چه به یعنی دارد؛ »اجتماعی عاملیت«

 کـه هستند افرادی پیامبران گفت توان می .کند می تالش شدن بهتر جهت در آن دادن تغییر در اندازه
 محـیط و ها انسان تغییر جهت در که هستند کسانی انبیاء .هستند دارا را اجتماعی عاملیت باالترین
 راسخ عزم و دلسوزی در اجتماعی عاملیت این های نشانه .اند کرده را تالش بیشترین خود اجتماعی

 پـیش حـدی تـا گـاهی پیـامبران در اجتمـاعی عاملیـت ایـن .است نمایان مردم هدایتگری در آنها
 رسـانی آسیب موجب که زیاد دلسوزی از را آنها و کرد می منع کار این از را آنها خداوند که رفت می
   3.داشت بازمی ها انسان آوری ایمان به نسبت بود، خود به

  
  قلب سالمت )ج
 قلبـی آن »میسل قلب« از مراد 4.است »قلب سالمت« خالص، انگیزه های نشانه و آثار ینتر مهم از

 و جلـی کشـر ماننـد باشـد خالی ،سبحان خدای به مانیا و قیتصد به مضّر  زییچ هر از هک است
 و کنـد جـذب را انسـان و باشـد خـدا ریـغ بـه هک تعلقی گونه هر و گناه آثار و زشت اخالق خفی،
 چیهـ هکـ است قلبی آن »میسل قلب« از مراد پس .شود خدا سوی به توجه صفای از دوری موجب
 لیـذ در قمـی تفسـیر در ).٢٢٣ص ،١٧ج ،١٣٧۴ طباطبـایی،( باشـد نداشته خدا از ریغ به تعلقی
 جـز بـه هک حالی در ندک می دارید را خدا هک است قلبی میسل قلب :دیفرما می »میسل بقلب« جمله
 نیـز کـافی کتـاب در همچنین ).٢٣٣ص ،همان از نقل (به نباشد آن در گرید سیک عزوجل خدای
    5.کند می ییدأت را مذکور روایت مضمون که دارد وجود روایتی

 یحت و است »قلب سالمت« اخالص، امدیپ نیارزشمندتر و نیتر بزرگ گفت، توان یم نیبنابرا
 قلـب سـالمت بـه دنیرس ،ها انسان یزندگ در مطلوب و یآرمان نقطه گفت، توان یم دین دیدگاه از

                                                            
بِ  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  یِّ َعلِ  َعْن  َعْنهُ  .1

َ
هِ  َعْبدِ  یأ بِ  َعَلی َدَخْلُت  َقاَل: َجاِبرٍ  َعْن  اْلُمْؤِمِن  اللَّ

َ
هِ  َو  َجاِبُر  ایَ  َفَقاَل  َجْعَفر یأ ـ اللَّ ـ َو  َلَمْحـُزوٌن  یِإنِّ  یِإنِّ

ـهِ  ِن یدِ  َخاِلِص   یَصافِ  َقْلَبهُ  َدَخَل  َمْن  ِإنَّهُ  َجاِبُر  ایَ  َفَقاَل  َقْلَبَک  َحَزَن  َما َو  َشَغَلَک  َما َو  ِفَداَک  ُجِعْلُت  ُقْلُت  اْلَقْلِب  َلَمْشُغوُل   َقْلُبـهُ  ُشـِغَل  اللَّ
ا   ).١٣٢ص ،٢ج ق،١۴١٣ ،ینی(کل  ِسَواه َعمَّ

نا ِمْن  َنخاُف  ِإّنا * ُشُکوًرا ال َو  َجزاءً  ِمْنُکْم  ُد یُنر  ال الّلهِ  ِلَوْجهِ  ُنْطِعُمُکْم  ِإنَّما .2   ).١٠ و ٩ (االنسان، ًرایَقْمَطر  َعُبوًسا ْوًمایَ  َربِّ
َسًفا ِث یاْلَحد ِبهَذا ْؤِمُنوایُ  َلْم  ِإْن  آثاِرِهْم   َعلی َنْفَسَک  باِخٌع  َفَلَعلََّک  .3

َ
ّال  َنْفَسَک  باِخٌع  َلَعلََّک  )؛۶ (کهف، أ

َ
   ).٣ (الشعراء، َن یُمْؤِمن ُکوُنوایَ  أ

َتی َمْن  ِإّال  * َبُنوَن  ال َو  ماٌل  ْنَفُع یَ  ال ْوَم یَ  .4
َ
ْبراه َعِتهِ یش ِمْن  ِإنَّ  َو  )؛٨٩ و ٨٨ (الشعراء، ٍم یَسل ِبَقْلٍب  الّلهَ  أ هُ  جاءَ  ِإذْ  * َم یَإلِ  ِإذْ  * ٍم یَسل ِبَقْلٍب  َربَّ

ب قاَل 
َ
  * َتْعُبُدوَن  ذا ما َقْوِمهِ  َو  هِ یِأل

َ
ُکْم  َفما * ُدوَن یُتر  الّلهِ  ُدوَن  آِلَهةً  ِإْفًکا أ   قول عن سألته قال: و )؛٨٧−٨٣ (الصافات، َن یاْلعاَلم ِبَربِّ  َظنُّ

َتی َمْن  ِإالَّ  عّزوجّل: الّله
َ
هَ  أ  أو شـرک هیـف قلـب کـّل  و قـال: سواه، أحد هیف سیل و رّبه لقیی یاّلذ میالسل القلب قال:  میَسلِ  ِبَقْلٍب  اللَّ

  ).االخالص باب ،١۶ص ،٢ج ق،١۴١٣ ،ینی(کل لآلخرة قلوبهم لتفرغ ایالّدن یف بالزهد أراد إّنما و ساقط فهو شّک 
َتی َمْن  ِإالَّ  عّزوجّل: الّله قول عن سألته قال: و .5

َ
هَ  أ  سـواه، أحـد هیف سیل و رّبه لقیی یاّلذ میالسل القلب قال:  میَسلِ  ِبَقْلٍب  اللَّ

  (همان). لآلخرة قلوبهم لتفرغ ایالّدن یف بالزهد أراد إّنما و ساقط فهو شّک  أو شرک هیف قلب کّل  و قال:



      ٨٧  اسالمی منابع براساس انگیزش عملکردی مدل تبیین

  

 یسـشنا روان دگاهید از که است »روان سالمت« برابر در و متناظر قلب، سالمت نیهمچن و 1است
 ن،یبنـابرا .شـود یم برداشت ها انسان یزندگ یآرمان و مطلوب نقطه )١٩٨٨ همکاران، و 2(واتسون
 سـالمت ن،یـد دگاهیـد از ؛سـتها انسان مطلوب نقطه یسشنا روان در روان سالمت که طور همان
   .گیرد می دربر را انسان ییغا هدف و یانسان کمال که است یزیچ آن قلب

  
  اسالم دگاهید براساس زشیانگ یعملکرد الگوی نییتب

 ای پدیـده ،)١٣٩۶ تبیـک،( اسـت انگیزشـی نظـام مفهـومی هسـته دینـی منـابع دیدگاه از که »نّیت«
 پیشـین، مباحـث براساس .است »فردی برون« و »فردی درون عوامل« از متأثر که است شناختی روان
 عوامـل .»فرایندی عوامل« و »بنیادین عوامل« :کرد مالحظه سطح دو در توان می را فردی درون عوامل
 بندی تقسـیم »هیجـانی−عـاطفی نظـام« و »عقیـدتی−شـناختی نظـام« کلـی دسته دو به نیز فرایندی

 عبارتنـد گذارند می تأثیر انگیزشی نظام بر که بنیادین فردی درون عوامل دینی، منابع دیدگاه از .شود می
 نیازهـا آن برآورنـده نفس، قوای منزله به هم و کنند می نیاز و انگیزه تولید هم که »روح انواع« )الف :از

 فطـری های گرایش )ج است؛ انسان فیزولوژیک ُبعد گویای که گوناگون »طبایع و مزاج« )ب هستند؛
 و هـا گرایش پیـدایی موجـب و اسـت شـده داده قـرار ها انسـان تمـام نهـاد در خدادادی صورت به که

 انگیـزش بـر تأثیرگـذار فرایندی فردی درون عوامل دینی، منابع دیدگاه از .شوند می ما در هایی انگیزش
 منـابع واجـد و »قلب« و »عقل« ،»حّس « ابزارهای دارای که عقیدتی−شناختی نظام )الف :از عبارتند

 زیـادی تنـوع که هیجانی−عاطفی های طرحواره نظام )ب است؛ »قلبی شناخت« و »عقلی شناخت«
 شـکر، رجاء، خوف، های طرحواره :از عبارتند آنها ترین اصلی .دهد می قرار پوشش زیر را ها هیجان از

 زنـدگی آن در فـرد کـه اسـت فرهنگـی شرایط و محیط شامل که »فردی برون عوامل« .محّبت و حیاء
 ایـن .دارنـد ها انسـان انگیزشـی نظـام هـدایت و یابی جهت بر فراوانی تأثیر اسالم دیدگاه از و کند می

 درون عوامـل بر محیط که همچنان هستند؛ تعامل در فرایندی فردی درون عوامل با فردی برون عوامل
 نظام دینی، متون دیدگاه از همچنین .باشد گذار اثر خود محیط بر تواند می نیز فرد است، گذار اثر فردی

 دسـته سـه در را انگیزش های جلوه دینی، منابع دیدگاه از .دارد پیامدهایی و ها»جلوه« آدمی انگیزشی
 عمـل انجـام بـرای تـالش عنـاوین ذیل توان می را آنها که »رفتاری های جلوه« )الف :داد قرار توان می

                                                            
 اسـت »اخـالص« کلمـه آن م،یکنـ خالصـه یا کلمـه در را میکـر  قرآن دستورات و معارف اهداف، تمام میبخواه اگر .1

 که چنان گفت، توان یم نیبنابرا است؛ شده ریتفس اخالص به میسل قلب زین نجایا در ).١۵٩ص ،٣ج ،١٣٧۴ ،یی(طباطبا
 اخـالص همـان جـهینت جـز یزیـچ که میسل قلب است، ییطباطبا عالمه نگاه از یندارید  ییغا هدف و گوهر اخالص

    است. قرآن نگاه از یندارید  ییغا هدف ست،ین
2 . Watson, P. 
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 هنگـام در دینی معیارهای گزینشگری و )استقامت شاخص( بردباری و صبر ،)تالش شاخص( صالح
 را آنهـا تـوان مـی کـه »آمیختگی و مشغولیت سطح« )ب داد؛ قرار )انتخاب شاخص( ها انگیزه تزاحم
 هماننـد مختلـف هـای هیجان تجربـه ،)شـناختی مشـغولیت( »آخرت فراواِن  کردِن  یاد« عناوین ذیل

 راسخ عزم و دلسوزی و ،)هیجانی مشغولیت( حزن و خوف، قلب، رّقت و لطافت رضایت، و شیرینی
 تـرین مهم و آخـرین کـه »سـلیم قلـب« )ج و داد؛ قـرار )اجتمـاعی عاملّیـت( مردم کردن هدایت در

 انگیـزش کیفیت توان می آن با که است معیاری ترین نهایی قلب، سالمت .است دینی انگیزش دستاورد
 بـر متقـابالً  اسـت، انگیزشـی نظـام پیامـد و نتیجـه کـه طور همـان سـلیم، قلب .کرد آزمون را ها انسان
    .شود ما عاطفی و شناختی پیشرفت و رشد موجب و گذارد اثر تواند می ما عاطفی و شناختی های نظام

  

  اسالمی منابع براساس انگیزش عملکردی مدل :١ شکل

  گیری جهینت

 ؛نهاد سر پشت را نظری مرحله دو باید کم دست دینی،−ختیشنا روان سازه یک درباره پژوهش برای
 دوم، مرحلـه .اسـت دینی−ختیشنا روان سازه آن معنایی ساختمان تحلیل و تجزیه ،نخست مرحله
 و ارتبـاط در آنهـا بـا کـه اسـت دیگری ختیشنا روان های سازه با دینی−ختیشنا روان سازه آن رابطه
 را دوم مرحله نام و نهاد نام »دینی−ختیشنا روان سازه تبیین« توان می را نخست مرحله .است تعامل
 سـازه بـاب در پـژوهش هنگام .گذاشت »دینی−ختیشنا روان سازه عملکردی مدل تبیین« توان می

 را آنهـا میـان رابطـه و شناسـایی را انگیزش دهنده تشکیل های لفهؤم بتواند باید پژوهشگر انگیزش،
 انگیـزش بر گذارتأثیر عوامل بتوان باید انگیزش، عملکردی مدل باب در پژوهش هنگام و کند تبیین
 پژوهشی مرحله دو هر .کرد بررسی نیز را انگیزش پیامدهای و ها جلوه آثار، سپس ،کرد شناسایی را

  .دارند ضرورت دینی منابع براساس انگیزش جامع الگوی تبیین جهت در مذکور

 روح، انواع
 مزاج، انواع
فطری تمایالت

یدتیعق-شناختینظام
هیجانی -عاطفینظام

فرهنگی و محیطی عوامل

انگیزشینظام
)ّیت(ن

ــایجلوه ــاری ه  رفت
ــــــــاخص  های(ش

 و استقامت، تالش،
 ســـطح و )انتخـــاب
 شناختی، مشغولیت
 اجتماعی و عاطفی،

سلیم قلب  
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 آن بـرای سـیشنا روان ماننـد بشری، علوم هم و الهی ادیان که است هایی سازه از یکی انگیزش
 و انگیـزش سازه تبیین مورد در اندکی منسجم های پژوهش هنوز همه، این با .قائلند ای هویژ اهمیت
 کوشیدیم حاضر پژوهش در .است شده انجام اسالمی منابع براساس انگیزش عملکردی مدل تبیین
 تبیـین بـرای ).١٣٩۶ تبیک، (ر.ک: کنیم تبیین اسالمی منابع براساس را انگیزش عملکردی مدل تا

 اسـالمی اصـیل منـابع و مسـلمان اندیشمندان آثار ختی،شنا روان منابع از انگیزش عملکردی مدل
 نهـایی معیار و مبنا دینی اصیل متون منابع، این میان از .بردیم بهره )اسالمی احادیث و کریم قرآن(
   .بود انگیزش عملکردی مدل تبیین برای ما

 دهـد مـی تشـکیل را انگیـزش مفهـومی هسـته کـه »نّیـت« پـژوهش، ایـن های یافتـه براساس
 درون عوامـل کلـی دسـته دو بـه تـوان می را عوامل این .است متأثر عامل چند از ،)١٣٩۶ تبیک،(

 و محــور−فراینــد های نظریــه از اســتفاده بــا همچنــین .کــرد تقســیم فــردی بــرون عوامــل و فــردی
 نیـز قـوی تجربی و نظری های پشتوانه و دارند وجود سیشنا روان علم در که انگیزش محور−محتوا
 درون عوامل .کردیم تقسیم فرایندی و بنیادین دسته دو به را فردی درون عوامل کنند، می ییدأت را آنان
 دینـی، منابع .شد تقسیم هیجانی−عاطفی نظام و شناختی نظام زیرمجموعه دو به نیز فرایندی فردی

   .است کرده ارائه فردی درون عوامل این از کدام هر دادن پوشش برای را ای هویژ مفاهیم
 بــا همــه از بــیش دینــی متــون در انگیــزش بــر گــذار تأثیر بنیــادین فــردی درون عوامــل بخــش در

 .هستیم رو روبه »فطری های گرایش« و »گوناگون های مزاج و طبایع« ،»آن انواع و روح« مانند  مفاهیمی
 یـاد  نفـس قـوای انـواع و نفـس بـه مسلمان اندیشمندان زبان در که است چیزی همان آن، انواع  و  روح
 های نظریـــه .انـــد کرده یـــاد غریـــزه انـــواع و غریـــزه بـــه آن از شناســـان روان برخـــی  و شـــود مـــی

 هسـتند ها نظریـه از نـوع ایـن بارز نمونه هال استنلی و فروید زیگموند نظریه  مانند  انگیزش  ای کشاننده
 و مسـلمان اندیشـمندان دینـی، متـون بـر افـزون گونـاگون هـای مزاج و طبـایع  باب  در ).١٣٩۵  ریو،(

 مباحـث بـه عقلـی رویکـرد کـه مسـلمان اندیشـمندان آثـار در .اند گفته سخن  فراوان شناسان روان  هم
 ).ق١۴١٢ ،الصـفا اخـوان نمونـه، بـرای( دارد خاصـی نمـود هـا مزاج  و طبایع بر  تأکید دارند،  اخالقی
 1)آیزنـک هانس مانند( دارند شناسی روان مسائل به شناختی زیست  رویکرد که شناسانی روان  همچنین،

 و ،١٣٧٩ سیاسـی،( داننـد مـی بااهمیـت شخصـیت تحول و گیری شکل  در  را آدمی های مزاج  و طبایع
 شـده بررسـی نیـز افـراد دینـداری نـوع در طبایع و ها مزاج این تأثیر حتی ).٢٠٠٣ همکاران،  و هالجین
 و کـریم قـرآن تأکیـد بـر افـزون متعـالی فطـری های گرایش بر تأکید ).١١٢ص ،١٣٨۶ وولف،(  است

  ).١٣٨۶ آملی، جوادی نمونه برای( دارد ای ویژه جایگاه نیز مسلمان اندیشمندان آثار در اسالمی  احادیث
 قـرار پوشـش زیر را هیجانی−عاطفی نظام و شناختی نظام دو که فرایندی فردی درون عوامل از

                                                            
1. Hans Eysenk 

 



                        ١٣٩٨ تابستان و بهار/٢۴ش /١٣س /شناسی مطالعات اسالم و روان   ٩٠

 

 سـخن ختیشـنا روان های نظریـه در همچنین و مسلمان اندیشمندان آثار و دینی منابع در دهد، می
 اخالقـی مباحث به )غزالی مانند( عقلی رویکرد که اندیشمندانی آثار در .است آمده میان به فراوان
 انگیزشـی نظـام پدیدآورنـده شناختی نظام که است این آن و دارد وجود قوی بسیار فرض یک دارند
 اتخـاذ ختیشـنا روان مسـائل بـه را شـناختی رویکـرد که سانیشنا روان میان در همچنین باشد؛ می
 نظـام بر نیز هیجانی−عاطفی نظام تأثیر .شود می تکرار زیاد سخن این نیز )٢٠٠٣ ِپروین،( اند هکرد

 متـون در ).١٣٩۵ ریـو،( است رسیده ییدأت به ها هیجان حوزه پژوهشگران سوی از انسان انگیزشی
کیـد امیـال و هـا گرایش گیری جهـت در »عقـل« نقش و »فردی اعتقادات« نقش بر دینی  فـراوان تأ
کید اسالم دین همچنین ؛شود می  انگیـزش گیری شکل در هیجانی−عاطفی های تجربه بر خاصی تأ
 نـوع و سـطح بنـدی طبقه دربـاره دینـی متون های بندی دسته از بسیاری که ای هگون به دارد، انسان در

 ر.ک: نمونـه برای( است عواطف و ها هیجان سطح و نوع در افراد تفاوت براساس ها انسان انگیزش
   ).۶٣ و ۶٢ص ،١ج ق،١۴٠٣ عاملی، حّر  در دینداران اصناف به مربوط روایات

 اذعـان انسـان ختیشـنا روان نظـام بـر محیطی عوامل تأثیر بر که نباشد اندیشمندی هیچ شاید
 انسـان روی بـر فردی درون عوامل با مقایسه در محیطی عوامل تأثیر میزان در صرفاً  اختالف .نکند
 مـورد در اسـالم دین های آموزه از توجهی قابل بخش و گیرد می مسلم را تأثیر این اسالم دین .است
 اسـت انسـانی اجتمـاع بـر حـاکم فرهنـگ تـأثیر و انسان بر اجتماعی روابط تأثیر اجتماعی، نظام

گاهی  برای( کید از آ    .)١٣٩٣ ،مسعودی ر.ک: آدمی، زندگی اجتماعی جنبه بر اسالم تأ
 نیـز را پیامـدها و آثـار از ای مجموعـه شناختی روان سازه این انگیزش، بر گذار تأثیر عوامل کنار در
 قابـل و عینـی هـای جلوه :دهند می جای دسته چند در را آثار و ها جلوه این شناسان روان .کند می تولید

 مغـز؛ سـازی فعال عاملّیتی؛ و عاطفی، شناختی، آمیختگی و مشغولیت رفتار؛ مانند انگیزش مشاهده
 و اسـالمی منـابع مـذکور، های دسـته این میان از ).١٣٩۵ ریو،( شخصی گزارش و سایکوفیزیولوژی

 در .دارند تأکید هیجانی و شناختی آمیختگی و رفتاری، های جنبه بر همه از بیش اسالمی اندیشمندان
 گزینشگری نوع« ،»فردی بردباری و صبر استقامت، میزان« ،»صالح اعمال انجام فراوانی« دینی منابع

    .باشد فرد انگیزه نوع و سطح بیانگر تواند می »ها انگیزه تزاحم هنگامه در )شیطان یا خدا گزینش(
 جـامع نظریـه تبیـین جهت در ضروری گامی اسالمی منابع براساس انگیزش عملکردی مدل تبیین
 انگیزشـی نظـام »تحـولی« جنبـه بـه توجـه پژوهش، بعدی گام و است اسالمی منابع براساس انگیزش
 دینـی شناسـی روان حـوزه پژوهشگران به دینی منابع براساس انگیزش تحولی الگوی تبیین انجام .است

           .شود می پیشنهاد
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  منابع

  

 کریم قرآن *
 البالغهنهج **
 .االسالمی دارالکتاب :قاهره ،دررالکلم و غررالحکم ق)،١۴٢۶( محمد بن عبدالواحد آمدی، .١
 .کوثر نسیم :تهران ،االمالی )،١٣٨٩( علی بن محمد بابویه، ابن .٢
 .داوری کتابفروشی :قم ،الشرایع علل ،)١٣٨۵( علی بن محمد بابویه، ابن .٣
 .داراالضواء :بیروت ،الفقیه الیحضره من ق)،١۴١٣( علی بن محمد بابویه، ابن .۴
 .دارالحدیث فرهنگی−علمی مؤسسه :قم ،العقول تحف )،١٣٩٢( علی بن حسن شعبه، ابن .۵
  کتاب ،)١٣٨۶( زاده علی مهدی و نوری زاده عالم محمد اسالمی؛ محمدتقی مهدی؛ احمدپور، .۶

 و علوم پژوهشگاه قم: ، اسالمی اخالق مکاتب میراث تحلیلی گزارش اسالمی: اخالق شناخت
 اسالمی. فرهنگ

 .داراالسالمیه :بیروت ،الوفاء خالن و الصفا اخوان رسائل ،)ق١۴١٢( الصفا اخوان .٧
 .رشد :تهران ،تجربی رویکرد براساس دین، شناسی روان )،١٣٩٠( برنارد اسپیلکا، .٨
 .سمت انتشارات :تهران ،حدیثی پژوهی اخالق ،)١٣٨٨( عباس پسندیده، .٩
 پژوهشـنامه ،»یاسـالم منـابع براسـاس یـزشانگ سـازه یـینتب« ،)١٣٩۶( یمحمـدتق تبیک، .١٠

  .٢٧−٣ص ،٧ش ،٣س ،اسالمی سیشنا روان
 .اسراء نشر مرکز :قم ،قرآن در فطرت ،)١٣٨۶( عبدالله آملی، جوادی .١١
 .اسراء نشر مرکز :قم ،قرآن در نبوت و وحی ،)١٣٨۴( عبدالله آملی، جوادی .١٢
 :تهـران ،الشـریعه مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل ق)،١۴٠٣( حسن بن محمد عاملی، حر .١٣

 .اسالمیه کتابفروشی
 پژوهشگاه قم: ،)یاخالق یت(ترب ٣ج ،یتباهل و یامبرپ یتیترب یرهس )،١٣٨٧( محمد داودی، .١۴

  دانشگاه. و حوزه
  .الرضی الشریف :قم الشریعة، مکارم الی الذریعة ،)١٣٧٣( اصفهانی راغب .١۵
 .ویرایش نشر: تهران ،)١٣٩۵( سیدمحمدی یحیی ترجمه ،هیجان و انگیزش ،)٢٠١۵( مارشال ریو، .١۶
 انتشـارات تهـران: سـی،شنا روان مکاتـب یا شخصیت های نظریه )،١٣٧٩( اکبر یعل سیاسی، .١٧

  تهران. دانشگاه
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 :قـم ،دینـی و شـناختی روان های نظریـه :هیجـان و انگیزش ،)١٣٩١( محمدصادق شجاعی، .١٨
  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 حوزه پژوهشگاه :قم ،هیوم و غزالی نظرگاه از اخالق در عقل ،)١٣٨٣( حسینعلی شید، شیدان .١٩
  .دانشگاه و
 دفتر :قم موسوی، محمدباقر ترجمه ،المیزان تفسیر ترجمه )،١٣٧۴( محمدحسین طباطبایی، .٢٠

 .اسالمی انتشارات
 :تهـران جـم، خـدیو حسـین ترجمـه ،الـدین علـوم احیاء ،)١٣۶۵( محمد بن محمد غزالی، .٢١

  .فرهنگی و علمی انتشارات
 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت :تهران ،سعادت کیمیای )،١٣۶٨( محمد بن محمد غزالی، .٢٢
 دکتـر تحشـیه و ترجمـه ،فاضـله مدینـه اهـل های اندیشـه ،)١٣۶١( محمد بن محمد فارابی، .٢٣

  .طهوری کتابخانه :تهران سجادی، سیدجعفر
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران ،مدنّیه سیاست ،)١٣٧١( محمد بن محمد فارابی، .٢۴
  .الزهراء مکتبه :تهران ،منتزعه فصول ،)١٣۶۴( محمد بن محمد فارابی، .٢۵
 :بیـروت ،االخـالق محاسـن فـی الحقایق ،)ق١٣٩٩( مرتضی شاه بن محمد کاشانی، فیض .٢۶

 .العربی دارالکتاب
 .داراالضواء :بیروت الکافی، اصول ق)،١۴١٣( یعقوب بن محمد کلینی، .٢٧
 .الوفاء مؤسسه :بیروت ،بحاراالنوار ق)،١۴٠٣( محمدباقر مجلسی، .٢٨
 :تهـران ،الرسـول اخبـار شرح یف العقول مرآة ق)،١۴٠۴( محّمدتقی بن محّمدباقر مجلسی، .٢٩

 .هیاالسالم دارالکتب
 فرهنگـی علمـی مؤسسـه قـم: ،اسـالمی دیـعقا دانشنامه )،١٣٨۶( محمد ،یشهر یر یمحمد .٣٠

 . دارالحدیث
 فرهنگـی علمـی مؤسسـه :قـم ،قرآن نگاه از اجتماعی روابط )،١٣٩٣( عبدالهادی مسعودی، .٣١

 .دارالحدیث
  .النور طلیعه :قم ،االعراق تطهیر و االخالق تهذیب ،)ق١۴٢۶( محمد بن احمد مسکویه، .٣٢
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