
  
  
  
  

  رویكردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

  *اراني محمد كاوياني

  چكیده

سؤال اصلی این  است. هدف این پژوهش، عبارت از استكشاف و ارائه رویكرد جامع قرآنی در باب انگیزش
ها و رفتارهای انسان  است كه مبانی و علل انگیزش از دیدگاه قرآن كدام است و طی چه مكانیزمی، انگیزه

قـرآن و بـا تأكیـد بـر روش      بـه  ال، از روش تفسیریِ قرآنؤدهد؟ به منظور پاسخگویی به این س را شكل می
آیه مـورد مطالعـه قـرار گرفـت،      به ن به صورت آیهتحلیلِ معناییِ ایزوتسو، تمام قرآن با تأنی و تأمل فراوا

آیات مرتبط گردآوری شد و درنهایت، با تحلیل محتوای آیات، رویكردی منسجم به دست آمد. بعضـی از  
دستاوردهای پژوهش عبارت است از: الف) دیدگاه انگیزشیِ قرآن را باید از تمام آیات، به روش معنایـابیِ  

ای از  ها از دیدگاه قرآن، مجموعه های اولیه انگیزه ا به دست آورد. ب) خاستگاهه ها و معنایابیِ گزاره واژه
های شیطان اسـت كـه    های بیولوژیك و هوای نفس) و وسوسه تنیده انسان (اراده، عقل، سیستم ابعاد درهم

ها،  زهكنند. ج) عالوه بر تقسیمات موجود برای انگی عمل می» باور انسان به مشیت الهی«همه تحت تأثیر 
هـا، بـه    توان مطرح كرد. د) از دیدگاه قـرآن، تعـارض انگیـزه    تقسیمات جدیدی را نیز از دیدگاه قرآن، می
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  2  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

  مقدمه

نگـری،   تكـاملی گرایـی،   هتجرباند از:  عبارت شناسی غربی روان یها ترین ویژگی مهمبعضی از 
كـه  اصالت حس گرایی و  . تجربه)1362 (احمدی، از آخرت دنیامداری و غفلتگرایی،  انسان
ـ باعث  )1389(محمدی،  ی بر ادراك عقلی و فلسفیو تقدم ادراك حسمطرح كرد هیوم  د ش

نقش عوامل متـافیزیكی و روحـانی كمرنـگ     رفتار،های  بررسی انگیزه در ،شناسی كه در روان
دارویـن  از سـوی دیگـر،    ؛شود و بخشی از واقعیت وجود انسان نادیده گرفته و انكـار گـردد  

انـد و تمـامی    سلولی به وجـود آمـده   معتقد بود موجودات زنده از تكامل موجودات اولیه تك
های زنجیری هستند كه به دنبال حلقـه ماقبـل خـود بـه      زنده از نظر تاریخی حلقهموجودات 
حتی برخی از طرفداران نظریه تكامل اذعان داشتند كه بـین   ،)1362(احمدی،  ندا وجود آمده

 سـت ها تـرین میمـون   تـرین و پسـت   ها تفاوت كمتری تا بین عالی ترین میمون انسان و عالی
شكل پیچیده  ،به این رویكرد هر رفتاری كه در انسان وجود دارد با توجه؛ )1374(پیرمرادی، 

). 1362 شود (احمـدی،  یافته رفتاری است كه اشكال ساده آن در حیوانات یافت می و تكامل
فـروغ خـویش را از    ،تیكم خدای دینی و سـنّ  كم ،در غرب گرایی انسانبا نفوذ از سوی سوم، 

بـرخالف فرهنـگ   و از سوی چهارم،  )1381بویان، دست داد و جای خود را به انسان داد (ن
هر انسانی طعم مـرگ   كه فرماید فراوانی بر مرگ و معاد تأكید كرده و می غربی، قرآن در آیات

سوی مـا بازگردانـده   ه كنیم و سرانجام ب ها آزمایش می ها و خوبی چشد! و شما را با بدی را می
شناسی معاصـر بـا دو نقـد     انگیزش در روانمباحث  با توجه به چهار ویژگی فوق، 1شوید! می

الف) از تبیین بسیاری از رفتارها عـاجز مانـده و اطالعـات چنـدانی در      :رو است اساسی روبه
عـد ارزشـی و   علل آن را بـدون در نظـر گـرفتن ب    رف رفتار وص دهد. ب) مورد آنها به ما نمی

انگیزش از دیدگاه اسالم، باید بـه  . رویكرد جامع به دهد مورد مطالعه قرار می ،گری آن هدایت
های چهارگانه فوق نباشد، هـم   ای مورد توجه و بررسی قرار گیرد كه هم مبتنی بر ویژگی گونه

شناختی داشـته   بتواند برای تمام رفتارهای انسانی (نه فقط بعضی از آنها) تبیین و تحلیل روان
 و شناختی، اعتقادیِ اسالم انسان شناختی، هم مبتنی باشد بر مبانی خداشناختی، هستی و باشد

هـا، عوامـل، تعارضـات،     هم اجزای مختلف مربوط به یك دیدگاه جامع انگیزش (مثل ریشه
در خـود داشـته    )اختصار ولو به( ها) را های انگیزه بندی مراتب و تقسیم های كنترل، سلسله راه

این دیدگاه جامع را باشد؛ بر این اساس، سعی شده است كه در این پژوهش، چارچوبِ كلیِ 
  نظران قرار دهیم. ارائه كرده و در معرض داوریِ صاحب

                                                           

ائ�قَةُ الْم�و�تِ ونَب	لُوکم  کل�. «1  ).36(انبیاء، » والْخَیرِ ف�تْنَةً وا,لَینَا تُر	ج�ع&ونَ بِالشَّر�ِنَفْس� ذَ



در آنهـا    كنـد،  كند كه وقتی به مخلوقی نعمت وجـود عطـا مـی    حكمت خداوند اقتضا می
 1ها و صفاتی را به ودیعت بگذارد كه به وسیله آن بتوانند تكالیف خود را انجام بدهنـد  ویژگی

اش را اداره كند و بـا   زندگی ،ده است. اینكه هر فرد حركت كندنسبت به انسان نیز چنین كر و
خیالی، زندگی و هستی خودش را به نابودی نكشاند، او را به ابزارهـا و صـفاتی    خمودی و بی

كنـیم.   یاد مـی » انگیزش«و » انگیزه«مجهز كرده است كه ما امروزه بخشی از آن را با تعبیرهای 
كه در این دنیا با هم هستند؛ بعد از مرگ، روح بـه دنیـای   انسان تركیبی از روح و جسم است 

گونه باورها و ملزومات آن، نگاه ما به انگیـزش را   شود و حیات ابدی دارد. این دیگر منتقل می
های انسان، محـدود بـه ایـن دنیـا      از دیدگاه قرآن شخصیت و انگیزه .دهد تحت تأثیر قرار می

بازتاب همه كارهای ما در آخـرت نمایـان خواهـد     شود؛ چون دنیا مزرعه آخرت است و نمی
هـا متفـاوت    دهـد. تعـارض انگیـزه    انگیزه ما برای بسیاری از امور را تغییر مـی  ،بنابراین ؛شد
هـای ارادی، تفـاوت جـدی     ها و عواطف و هیجان بندی و اهم و مهم انگیزه شود. اولویت می

یزش در رهیافت قرآنی داشـته باشـیم،   كند. اگر بخواهیم رویكردی جامع به نظریه انگ پیدا می
الزم است مفاهیم قرآنی را به عنوان یك سیستم مفهومی جامع بـدانیم و كلیـت بعـد روانـی     

های مختلـف   انسان را به عنوان یك مجموعه منسجم به آن ارائه كنیم؛ در این صورت شاخه
ـ      روان ك مجموعـه  شناسی مثل رشد، شخصیت، اجتماعی و... مكمـل هـم خواهنـد بـود و ی

  2معناییِ منسجم را شكل خواهند داد.

  پیشینه

نامه خود، با راهنمایی میرزائی اهرنجانی، تالش كرده اسـت كـه    ) در پایان1376اورعیِ یزدانی (
شناسـی   آمده در روان دست الگوی انگیزش از دیدگاه اسالم را طراحی كرده و با الگوی تجربی به

؛ به 1376آن كامالً مدیریتی و كاربردی است. عثمان نجاتی (گیریِ  معاصر مقایسه كند، اما جهت
شناسی در قرآن اقدام كرده و اشاراتی مختصر نیز به  نقل از: عباس عرب)، به بررسی مفاهیم روان

انـد، اشـاره    مباحث انگیزش داشته است و به بعضی از آیات كه داللت بر نوعی انگیزش داشـته 
النفس فی  علماز محققان لیبیایی در كتاب خود تحت عنوان  )،1999كرده است؛ محمد القذّافی (

در ذیل بحث شخصیت، به مباحث انگیزش اشاراتی داشته است. ایشـان سـعی كـرده     االسالم
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شده (علـم بررسـی    شناسی با همان تعریف شناخته ، منظور این است كه روان»شناسی با رهیافت قرآنی روان«گوییم  . وقتی می2
ایـن   .ای كه بخشی از هندسه معرفتی اسـالم تلقـی شـود    به گونه ؛رفتار و تجلیات روانی)، در همه ابعاد به قرآن عرضه شود

هـای قرآنـی    تنها هیچ تخالفی با آمـوزه  ها، اهداف، و... نه ها، موضوعات، مسائل، روش فرض شناسی از نظر مبانی، پیش روان
 ).1393ندارد، بلكه كامالً همسو با سیستم مفهومی اسالم است (برای توضیح بیشتر ر.ك: كاویانی، 
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شناسـی مـورد    است كه بعضی مباحث انگیزش را به صورت تطبیقی بین دیدگاه اسالمی و روان
، »مـادی و معنـوی  «، »هشـیار و ناهشـیار  «، »یذاتی و اكتسـاب «های  بررسی قرار دهد. او به انگیزه

)، مبـانی  1380پرداخته و برای هر كدام مثالی زده است. بخشی (» خیر و شر«، »درونی و بیرونی«
انگیزش از دیدگاه قرآن را با رویكردی مدیریتی و كاربردی مورد توجه قرار داده اسـت؛ ایشـان،   

شـناختی از انگیـزش ارائـه نـداده اسـت؛       اناگرچه به مطالعات قرآنی پرداختـه، امـا الگـویی رو   
آورده » الدوافع و البواعـث «، فصل كوتاهی را با عنوان علم النفس) در كتاب 1429الزّین ( عاطف

انحـراف  «، »شـناختی  هـای روان  انگیـزه «، »های فطری انگیزه«ای به مباحث  است؛ ایشان، اشاره
و سعی كرده تا آنها را از دیدگاه قرآن و سـنّت  و... مطرح كرده است » ها كنترل انگیزه«، »ها انگیزه

)، نظریه نیازهای معنوی از دیـدگاه اسـالم را   1386بررسی كند، لكن جامعیت ندارد؛ شجاعی (
مراتب نیازهای مازلو مقایسه كرده اسـت. ایشـان متنـاظر بـا هـرم       بررسی كرده و آن را با سلسله

الم را شكل داده است؛ ایـن پـژوهش، اگرچـه    نیازهای مازلو، هرم نیازهای معنوی از دیدگاه اس
شود، اما دو نكتـه دربـارۀ آن قابـل ذكـر      نسبت به پیشینه خود، گامی مثبت و رو به جلو تلقی می

توان بـه عنـوان یـك     اگرچه این دیدگاه را نمی .2دیدگاهی تطبیقی است، نه تأسیسی؛  .1است: 
شـده   ، اما از آنجا كه سلسله نیازهای مطرحدیدگاه بنیادین در انگیزش از دیدگاه اسالم تلقی كرد

توسط مازلو، در رشته مدیریت، آموزش و پرورش و... در بسیاری از كشورهای اسالمی به عنوان 
تواند موجب تعـدیل آن   می» نیازهای معنوی«یك نظریه غالب و قطعی تلقی شده است، دیدگاه 

نامـه   ) در پایـان 1387رزاقـی (  نفسه بـه لحـاظ كـاربردی ارزشـمند اسـت؛      كاربردها شود و فی
» انگیزش در اخالق از دیدگاه قـرآن «كارشناسی ارشد خود به راهنمایی خسرو باقری، به بررسیِ 

های ایجـاد انگیـزه از دیـدگاه قـرآن      )، به بررسیِ یكی از روش1390اقدام كرده است؛ اخالقی (
خالقی را از دیـدگاه عالمـه   )، منابع انگیزش ا1390(تشویق) پرداخته است؛ كاویانی و كریمی (

شناسی اخـالق دارد، نـه    اند، این مطالعه رنگ و بوی روان طباطبایی و مازلو بررسی تطبیقی كرده
شناختی و انگیـزش اخالقـی را تحلیلـی     ) مبانی انسان1391نژاد ( گیری انگیزشی؛ مهدوی جهت

، شناختی و دینی روان های انگیزش و هیجان، نظریه)، در كتاب 1391اند؛ شجاعی ( فلسفی كرده
ای به مبانی نظری انگیزش از دیدگاه  (در بخش دوم كه مباحث دینی را مطرح كرده است) اشاره

شناسی) كرده و با اختصار از آنها عبـور كـرده اسـت،     شناسی و انسان اسالم (خداشناسی، جهان
ـ  فردی انگیزش را در سه سطحِ اول (نیازها، غرایز، شناخت سپس عوامل درون ا و امیـال)، دوم  ه

طـور پراكنـده بـه     (عوامل انگیزشی) و سوم (انگیزش) مطرح كرده و در فصول مختلف كتاب به
گویی به صـورت   .1تر باشد:  توانست كامل این امور پرداخته است. این پژوهش از دو جهت می

سـت؛  نوعی مرتبط با موضـوع دانسـته، آورده ا   محور كار شده است و هر مطلبی را كه به موضوع



رسـند.   چرخند و به یك نتیجه واحد نمی همه مباحث حول یك محور واحد و مسئله واحد نمی
گیریِ تأسیسی دارد، اما رنـگ و بـوی تطبیقـیِ آن غلبـه دارد؛      اگرچه از بعضی جهات، جهت .2

) در باب الگوی انگیزش انسان در سـازمان از دیـدگاه قـرآن    1392احمدنیا آالشتی و همكاران (
  .شناختی گیریِ مدیریتی دارد، نه روان اند و پژوهش آنان، جهت كار كرده

ای جـامع صـورت نگرفتـه     ای كه ذكر شد، معلوم شد كه هنوز مطالعـه  با توجه به پیشینه
، یـك  »هندسه معرفتی اسالم«هماهنگ باشد و ذیل » شناسی اسالمی روان«است كه با كلیت 

مدعی باشد. پژوهش حاضر، بخشی از یـك   وارگی را تداعی كند و یك نگاه سیستمی را نظام
طور هماهنگ،  شناسی را با رهیافت قرآنی به پژوهش جامع است كه موضوعات مختلف روان

هـا و مباحـث مختلـف     تنهـا بـین شـاخه    مورد مطالعه قرار داده و تالش كـرده اسـت تـا نـه    
ی را بـه عنـوان   های اسالم شناسی، تالئم و سازگاری وجود داشته باشد، بلكه همه آموزه روان
» شناسی اسـالمی  روان«تلقی كرده و به لوازم آن پایبند بوده و كل » سیستم مفهومیِ جامع«یك 

رویكردی جـامع بـه   «سیستم از آن فراسیستم دانسته است و بر این اساس، آن را  را یك خرده
  نامیده است.» مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

  شناسی پژوهش روش

 از اسـت  تركیبـی  روش این است؛ شده استفاده »قرآن به قرآنِ تفسیری وشر« از پژوهش، در این
 ایزوتسـو  توشـی هیكـو   كـه توسـط   »قرآن واژگان معنایابی«و » های قرآنی معنایابی گزاره«روش 
 مـتن،  یـك  در كاررفته به واژگان) الف روش، این در ؛)1378 ایزوتسو، ك:.ر( است شده معرفی

 از روش، این در. دانست یكدیگر به ناظر را آنها همه باید یعنی كنند؛ می معنا را یكدیگر خودشان
 كل رابطه اشتمال، تضاد، ترادف، تشابه، مثل( دارد وجود واژه یك معنایابی برای كه قرائنی تمام

 به بود؛ خواهند كلیدی بعضی و كانونی واژگان، از بعضی) ب شود؛ می ) استفاده...و تنافر جزء، با
 و گیـرد  مـی  قـرار  مخروط رأس در گویا و است كانونی واژه یك ،»اهللا« واژه قرآن، در مثال، عنوان

 معناییِ ابهامِ كه است كلیدی واژه یك »تقوا« شوند؛ معنایابی آن ذیل در باید دیگر، های واژه تمام
 »اساسی معنای« یك است ممكن ها واژه از بعضی) ج. برد می بین از را های دیگر واژه از بسیاری

 باشـند  داشـته  »نسبی معنای« یك نیز و معناست آن برای لفظ اولیه وضع گویای كه باشند داشته
 شـده  مـراد  نسبی معنای آن مختلف، های سیاق و كاربردها در اما است، نشده وضع آن برای كه

 ضـرورت  نیـز  آن به مربوط معناییِ های حوزه شناسایی واژه، یك معنای دریافت برای )د. است
 مـادر،  پـدر،  مثـل  او بـا  افراد مـرتبط  بین در را او باید فرد، شناساییِ یك برای كه همچنان دارد؛

 مختار ك:.ر( بررسی كنیم ،...و استادان، شاگردان همكاران، دوستان، دامادها، و عروس فرزندان،
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 بـا  مرتبط نوعی به كه هایی بین واژه در را آن باید نیز قرآنی واژه یك شناساییِ برای ،)1386 عمر،
 معنایـابی « و بحـث  پرداخـت  واژگان معنای بررسیِ به فقط ایزوتسو،. كنیم شناسایی هستند، آن

 توجـه  نیز ها گزاره معنایابیِ به كه داریم نیاز واژگان،ِ معنایابی بر عالوه ما. نكرد مطرح را »ها گزاره
 دهـد؛ یـا   مـی  »نفی عمـوم « معنای »نفی سیاق در نكره« اینكه مثال، عنوان به باشیم؛ داشته كافی

 یا دارد؛ »وجوب یا استحباب«بر  داللت »جمالت امری« یا دارد؛ »انكار« معنای »استفهام«گاهی 
 عقالیـی  محـاوره  اصول براساس قرآن كلی ساختار« یا »است هماهنگ مجموعه یك قرآن كل«

 و محكـم  براسـاس  قرآن ساختار« یا »دارد مقاصد خود، داللت استقاللی بیان در قرآن«یا  »است
 دیگـری  متعدد های قاعده و »شوند برگردانده محكمات به باید متشابهات و گرفته شكل متشابه

ك: فتحی، .ر( نیستیم نیاز بی آنها از كه است مواردی از شود، می گرفته كار اسالمی به علوم در كه
نگاهی كامالً تأسیسـی حـاكم باشـد؛    اوالً،  كه است بوده این بر تالش پژوهش، این در). 1388

های قرآنی توجه شود؛ ثالثاً، از ابتدا بـه دنبـال پاسـخ دادن بـه سـؤالی       ثانیاً، به تمام قرآن و آموزه
 معنـایی  دریافـت  شناسیِ مناسب استفاده شده است؛ بـرای  مشخص بوده است و رابعاً، از روش

 آوردن دست به و آن های ریشه و عوامل شناساییِ و »قرآن دیدگاه از انگیزش« از جامع و درست
 از باشـد،  سـازگار  »قرآنـی  رهیافت در شناسی روان« و »اسالم معرفتی هندسه« كلیت با كه مدلی
 آیـات  ظـواهر  معنـای  بررسـیِ  بـه  روش، این در. استفاده شده است قرآن به قرآن تفسیری روش

  .ایم نداشته آیات بطون بررسی به نیازی پژوهش، این هدف به رسیدن برای و كرده اكتفا شریفه

  های نزدیك مفهوم انگیزه و واژه

های بسیاری وجود دارد كه بعضی مسـتقیم و بعضـی غیـر مسـتقیم بـا مباحـث        در قرآن واژه
بـه معنـی   » بعـث «دهـیم:   هایی از آن را مـورد اشـاره قـرار مـی     شود. نمونه انگیزش مرتبط می

بـه معنـی   » حاجـه « 3بغضاء به معنی دشـمنی؛   2به معنی دوست داشتن؛» حب« 1برانگیختن؛
ـ  » تحـریض « 5به معنی امیدوار بودن و تمایل داشـتن؛ » رغَب« 4نیاز، ی بـرانگیختن و  ابـه معن

(كه البته در قرآن در مورد برانگیختن زمـین و   7ی حركت دادنابه معن» اثاره« 6تحریك كردن؛

                                                           

  ).32(مائده، » ...غُرَابا یبحثُ فی األَرضِ لیرِیه كیف یوارِی سوء�َ أَخیه اللّه فَبعثَ. «1
 ).43(مائده، » ا,نَّ الI�ه� یح�ب� الْم&قْس�ط�ین� .... «2
کب�ر& وم�اقَدْ ب�دَتِ الْب�غْض�اء& م�ن	 ا=فْواه�هِم	  .... «3  ).119عمران،  (آل» ...تُخْف�8 ص&دُور&ه&م	 ا=
 ).80(غافر، » ف�8 ص&دُورِکم	 ح�اج�ةًف�یه�ا م�نَافQع& ول�َتب	لُغُوا ع�لَیه�ا  ولOَم	. «4
 ).90(انبیاء، » ر�غَبSا ور�ه�بSا ویدْع&ونَنَاا,نَّه&م	 کانُوا یس�ارِع&ونَ ف�8 الْخَیر�اتِ . «5
  ).66انفال، »(...الْق�تَالِ ا,ن یOن م��نکم	 ع�شْر&ونَ ص�ابِر&ونَ یغْل�ب&واْ م�ىYتَینV ع�ل8َا=یه�ا النَّبِی ح�ر�ِضV الْم&وUم�ن�ین�  یا. «6
  ).9(فاطر، » النُّشُور& کذَل�fفَس&قْنَاه& ا,ل8َ ب�لَدٍ م:یتٍ فَا=ح	یینَا ِبه� اab`_ر	ض� ب�ع	دَ م�و�ت�ه�ا  س�ح�ابSاالَّذِی ا=ر	س�ل� الر�ِیاح� فَُتث�یر&  والI:ه&. «7



گونـه   ها هستند؛ ایـن  و...، از این نمونه 1به معنی طلب كردن» ابتغاء«؛ ابرها به كار رفته است)
ها به صورت مستقیم با معنی انگیزه و انگیزش مرتبط هسـتند؛ امـا كلمـات دیگـری نیـز       واژه

واژه بار انگیزشی ندارد، اما در بافت معناشـناختیِ قـرآن، معنـای     وجود دارند كه اگرچه خود
، »صواب«،  »گناه«، »ثواب«، »عذاب«های  شود؛ به عنوان مثال، واژه میانگیزش از آنها استنباط 

، »حـرام «، »حـالل «، »منكـر « 5،»معـروف «، »نهـی «، »امر« 4،»حریص« 3،»سرعت« 2،»سبقت«
نیـز   9»جمـالت اخبـاری  «و حتی بعضی  8 ،»استفهام انكاری«، »در جمله 7و نهی 6تركیب امر«

هـای دیگـری در ایـن موضـوع      ها و تركیـب  شد، واژه عالوه بر آنچه ذكر ؛بار انگیزشی دارند
  پردازیم. وجود دارد كه بیشتر به آن نمی

  عوامل مؤثر بر انگیزش

خاسـتگاه  های انسان در كجاسـت؟   شناختیِ قرآن، ریشه انگیزه شناختی و هستی در مبانی انسان
و... را » لیبیـدو «و انـرژی  » حیات«و » مرگ«های  ها در وجود انسان چیست؟ فروید غریزه انگیزه

شـود   مـی   كند، و...؛ دیدگاه اسالم چیسـت؟  را مطرح می» احساس كهتری«آدلر،   كند، مطرح می
های مادی مطرح كـرد و آن را خاسـتگاه    را در انگیزه» غریزه«های ارزشی و  را در انگیزه» فطرت«

شـناختی در بحـث    نتر از آن است كه در مباحـث دقیـقِ روا   ها دانست؛ اما این بیان، كلی انگیزه
ها و نیازهای غریـزی و فطـری    ها غریزه، فطرت، گرایش انگیزش كفایت كند. چراكه همه انسان

های آنها بسیار متفاوت است. چه چیزی است كـه باعـث تفـاوت     ها و انگیزش دارند، اما انگیزه
  كنیم. بررسی می» عوامل مؤثر بر انگیزش«شود؟ آن را تحت عنوان  ها می انگیزه

شـرایط جسـمانی، روانـی و    «، »تربیـت «، »محـیط «امل درونی و بیرونی متعددی مثـل  عو
)؛ 1368ی مختلف مورد توجه قرار گرفته است (مزلـو،  »ها ها و تنبیه تشویق«افراد، » اجتماعیِ

                                                           

̀_ر	ضV  فَا,ذَا«؛ )18(عنكبوت، » ا,لَیه� تُر	ج�ع&ونَ َله&فَاب	تَغُوا ع�ندَ الI:ه� الر�ِزْق� واع	ب&دُوه& واشOْر&وا . «1 abةُ فَانتَش�ر&وا ف�8 اkَl:تَغُواقُض�یتِ الص	اب و
  ).11(جمعه، » ...م�ن فَض	لV الI:ه�

 ).49(مائده، » ج�م�یعSا فَینَب�ِىOnم بِم�ا کنُتم	 ف�یه� تَْختَل�فُونَ م�ر	جِع&کم	فَاس	تَبِقُوا الخَیر�اتِ ا,ل8َ الIه  .... «2
 ).134عمران،  (آل» ...م�غْف�ر�ةo م��ن ر:ب�Oِم	 ا,ل8َ وس�ارِع&واْ. «3
 ).38(نحل، » م�ن یض�ل� وم�ا لَه&م م��ن نَّاص�رِین� یه	دِیتَح	رِص	 ع�ل8َ ه&دَاه&م	 فَا,نَّ الI�ه� الp  ا,ن. «4
5» .sقَو�ل sر&وف	ه& غَن�8  م:ع�Iال ).264(بقره، » ح�ل�یمsوم�غْف�ر�ةٌ خَیرs م��ن ص�دَقَةo یتْب�ع&ه�آ ا=ذًی و
6» ....  V�ع�ندَ کل 	جِدٍخُذُواْ زِیَنتَکم	اشْر�ب&واْ م�س ).32(اعراف، » ...وکُلواْ و
7» .pالالَّذِین� آم�نُواْ الp تَتَّخ�ذُواْ بِطَانَةً م��ن د&ون�کم	 الp یاxلُونَکم	  ا=یه�ا یا«) و 155(بقره، » ...ل�م�ن	 یقَْتل& ف�8 س�بیلV الI�ه� ا=م	واتs تَقُولُواْ و

  ).119عمران،  (آل» ...خَب�اال}
 ).3(عنكبوت، » وه&م	 b{` یفْتَُنونَ آم�نَّاالنَّاس& ا=ن یتْر�کوا ا=ن یقُولُوا  ا=ح�س�ب�. «8
*  الI:ه� لَغَن�8 ع�نV الْع�الَم�ین� ا,نَّج�اه�دَ فَا,نَّم�ا یج�اه�دُ ل�نَفْس�ه�  وم�ن*  b{~تٍ وه&و الس:م�یع& الْع�ل�یم& الI:ه�ه� فَا,نَّ ا=ج�ل� کانَ یر	ج&و ل�قَاء الI: م�ن. «9

  ).8_6(عنكبوت، » س�ن� الَّذِی کاُنوا یع	م�لُونَس�یىYات�هِم	 وَلنَج	زِینَّه&م	 ا=ح	 ع�نْه&م	آم�نُوا وع�م�لُوا الص:ال�ح�اتِ لَنُکفّ�ر�نَّ  والَّذِین�
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تواننـد حتـی    یابیم كه آن عوامل مـی  تر می در قرآن همه اینها را تحت مدیریت چند عاملِ كلی
هـا و   را هم مـدیریت كننـد و كیفیـت ظهـور و بـروز گـرایش      » غریزه«و » تفطر«فعلیت یافتنِ 

نیازهای غریزی و فطری را نیز تحت تـأثیر قـرار دهنـد. در مباحـث انگیـزش از دیـدگاه قـرآن،        
از » عقـل «و  1»هـوای نفـس  «ضرورت دارد كه به این عوامل توجه شود؛ آن عوامـل عبارتنـد از:   

از بیرون؛ در سطحی باالتر و فـوق اینهـا در قـرآن، مفهـوم      »های آن وسوسه«و » شیطان«درون و 
در ساختار انگیزشـیِ انسـان   » باور به مشیت الهی«در نظام تكوین و » مشیت الهی«دیگری به نام 
آیند؛ اما بـا   به حساب می» برانگیزاننده بیرونی«شود. شیطان و مشیت الهی، به ظاهر  نیز مطرح می

ه اینها نیز مكانیزم اثرگذاریِ درونی دارند؛ به عنـوان مثـال، شـیطان    شود ك قدری تأمل معلوم می
تواند به صورت یك عامل فیزیكی، شخصی را به انجام عملی وادارد، بلكه به مخـزن امیـال    نمی

كند. مشـیت الهـی نیـز     های درونیِ او (یعنی هوای نفس) نفوذ كرده و آنها را تحریك می و انگیزه
شده از بیرون، رفتار ما را جهت بدهد؛ بلكه چون مـا   آشكار و شناختهامری نیست كه به صورت 

به مشیت الهی باور داریم، آن باور در فرآیندهای زیستی و روانیِ ما (اعـم از اراده، عقـل، هـوای    
  دهد. های ما را تحت تأثیر قرار می شود و انگیزش های بیولوژیك) مؤثر واقع می نفس و سیستم

هـا، نقشـی    هـای انسـان   جا كـردن انگیـزه   املی برای شكل دادن و جابهبه عنوان ع» شیطان«
هـایی   بلكه از راه وسوسه  كننده دارد. او قدرت و امكانِ اثرگذاری فیزیكی بر انسان را ندارد، تعیین

بلكـه    افزایـد،  شود؛ درواقع، او نیازی اساسی بـر نیازهـای انسـان نمـی     وارد می 2كند كه ارائه می
كنـد.   نمـایی مـی   نمـایی و كوچـك   بزرگ دهد و  جلوۀ تازه می  كند، و را تركیب مینیازهای ذاتی ا

دهـد و در هـر صـورت     كـاذب بـرای آنهـا شـكل مـی     » مقـدم و مـؤخرِ  «و » اهم و مهم«ترتیبِ 
كنـد؛ او   انگیز را برای آدمی درست مـی  ظاهر هوس های اكتسابی بسیار متعدد و متنوع و به انگیزه

خداونـد همـواره راجـع بـه      3هـا از بهشـت بیـرون رانـد.     گونـه وسوسـه   آدم و حوا را با همـین 
او به عزت خداوند قسم خورده است كه در گمـراه كـردن    4های او یادآوری كرده است. وسوسه

  5بندگان خدا، تمام توان خودش را به كار گیرد و از همه توان خود استفاده كند.
شود؛ هـوای   های انسان محسوب می زهدهی انگی نیز عاملی دیگر برای شكل» هوای نفس«

با انتخاب بعضـی و رهـا كـردن     ولینفس هم مواد خامی بیشتر از نیازهای ذاتی انسان ندارد، 

                                                           

  ).44فرقان، » ( ع�لَیه� وکیkًl تَکونُم�نV اتَّخَذَ ا,لَه�ه& ه�واه& ا=فَا=نت�  ا=ر�ا=یت�. «1
  ).121(طه، » ا=د&لfُّ ع�ل8َ شَج�ر�ة� الْخُلْدِ وم&ْل�b f` یب	َل8 ه�ل	ا,َلیه� الشَّیطَانُ قَال� یا آد�م&  فَوس	وس�. «2
 ).37(بقره، » ...کانَا ف�یه� م�م:االشَّیطَانُ ع�نْه�ا فَا=خْر�ج�ه&م�ا  فَا=زَلَّه&م�ا. «3
  ).22(نور، » ...بِالْفَح	َشاء والْم&نکرِ یاxم&ر&الشَّیطَانِ وم�ن یتَّبQع	 خُطُواتِ الشَّیطَانِ فَا,نَّه&  خُطُواتِا=یه�ا الَّذِین� آم�نُوا b{` تَتَّبِع&وا  یا. «4
کثَر�ه&م	  خَلْف�هِم	آلت�ینَّه&م م��ن ب�ینV ا=یدِیهِم	 وم�ن	  ثُم:. «5  ).18(اعراف، » شَاکرِین�وع�ن	 ا=یم�ان�هِم	 وع�ن شَم�آئ�ل�هِم	 والp تَجِدُ ا=



تواند انسان را از حالت اعتدال خارج كند یـا   بعضی دیگر و چگونگی ساختاردهی به آنها، می
كنـد؛   ی و فوری امـر مـی  های آن به لذت» نفس اماره«به حالت اعتدال و مطلوب نزدیك كند. 

های قرآن، انسان دارای  كند. براساس آموزه توجهی می كم  های آینده و دیررس نسبت به لذت
شـوند، انسـان دارای    تر مـی  است كه به ترتیب رشدیافته 3»مطمئنه«و  2»امهلو« 1،»اماره«نفس 

نها هـر كـدام   است. ای» بد شدن«و » خوب شدن«اختیار و اراده است، دارای ظرفیت دوسویه 
گانه، به تناسب مرحله  های سه های انسان دارند. هر كدام از نفس كننده در انگیزه نقشی تعیین

انسـان را بـه   » نفس امـاره « ؛ای در انگیزش انسان حضور دارند رشدیافتگی كه دارند، به گونه
و نفس  نفس مطمئنه تابع عقل و اراده است ،كند رها بودن و به دلخواه عمل كردن دعوت می

  كند. سو حركت می سو و گاهی بدان لوامه، گاهی بدین
دهــی و دســتكاری و  و ظرفیــت تعقــل نیــز عامــل دیگــری اســت بــرای جهــت» عقــل«

و كمرنگ یا پررنگ كردن بعضی  4ها های ذاتی و تنظیم و تعیین اولویت ساختاردهی به انگیزه
ارد؛ در قیامـت بـه گروهـی از    گیری مثبـت د  داند كه جهت دیگر. قرآن تعقل را عاملی مهم می

ای بـرای شـما نیامـده بـود،      شود كه چرا در جهنم هستید، مگر انذاردهنده ها گفته می جهنمی
 5.اما ما به سخنان آنـان گـوش فرانـدادیم و تعقـل نكـردیم      ،دهند كه آمده بود آنان پاسخ می

گذارنـد، قـرآن آنـان را سـرزنش      های خود را بدون تأمل به اجرا مـی  كسانی كه امیال و انگیزه
هـای بسـیار    یكـی از سـرزنش    اصوالً تعقل نكـردن،  6كنند. به خاطر اینكه تعقل نمی ،كند می

  7ها دارد. جدی است كه قرآن برای انسان
تیِ انسـان، عوامـل   هـای شـناخ   در وجود انسان، عالوه بر هوای نفـس، عقـل و ظرفیـت   

كنند كـه آنهـا    های فیزیولوژیك انسان نیز ایفای نقش می تأثیرگذار دیگری مثل اراده و سیستم
شـناختی بیشـتر مـورد     دهیم، چون در مباحث انگیزش، در متون روان را مورد بررسی قرار نمی

  اند. گرفته توجه و بررسی قرار
هـا قابـل بررسـی     ای برای انگیزه عنوان ریشهنیز به » باور به مشیت الهی«و » مشیت الهی«

قـدر   آن» مشیت الهـی «ظرف  ،به عبارت دیگر ؛است؛ این عامل، فوق همه عوامل دیگر است
                                                           

 ).54(یوسف، » ب�ِی غَفُورs ر:ح�یمsا,ال� م�ا ر�ح�م� ر�ب�ِی ا,نَّ ر� بِالس�وء�ا�ب�ر�ِیء& نَفْس�8 ا,نَّ النَّفْس� ال_م:ار�ةٌ  وم�ا. «1
2» .`}b  الْق�یام�ة� Q٭ ا�قْس�م& بِیو�م`}b  ).3(قیامت، » ا�قْس�م& بِالنَّْفسV اللَّو�ام�ة� و
  ).29(فجر، » ا,ل8َ ر�ب�fِ ر�اض�یةً م:ر	ض�یةً ار	جِع�8  ٭ ا=یتُه�ا النَّفْس& الْم&طْم�ئ�نَّةُ یا. «3
 ).60(قصص، » وزِیَنتُه�ا وم�ا ع�ندَ الI:ه� خَیرs وا=ب	ق8َ ا=فklََ تَع	ق�لُونَ الدُّنْیا8ء6 فَم�تَاعُ الْح�یاة� ا�وت�یتُم م��ن شَ وم�ا. «4
  ).10(ملك، » ف�8 ا=ص	ح�ابِ الس:ع�یرِ کنَّالَو� کنَّا نَس	م�ع& ا=و� نَع	ق�ل& م�ا  وقَالُوا. «5
الَّذِین�  ا,نَّ*  م:غْف�ر�ةٌ وا=ج	رs ع�ظ�یمs َله&مالI:ه� ا�و�لَئ�ک الَّذِین� ام	تَح�ن� الI:ه& قُُلوب�ه&م	 ل�لتَّْقوی  ر�س&ولِندَ الَّذِین� یغُض�ونَ ا=ص	واتَه&م	 ع� ا,نَّ. «6

کثَر&ه&م	ینَاد&ونَک م�ن ور�اء اْلح&ج&ر�اتِ    ).4و  3(حجرات، » b{` یع	ق�لُونَ ا=
  ).22(انفال، » الَّذِین� الp یع	ق�لُونَ الْب&Oم&شَر: الدَّواب: ع�ندَ الI�ه� الص�م�  ا,نَّ. «7
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هـای   كنند. در قرآن بـه شـكل   وسعت دارد كه تمام عوامل دیگر، در درون آن، ایفای نقش می
اگـر خـدا    كه گوید ؛ گاهی میشود و تأثیر آن یاد می» ت الهیمشی«مختلف و به دفعات زیاد از 

 2ت الهی را در نظر نگرفتیـد؟ كند كه چرا مشی گاهی توبیخ می 1گونه شده بود؛ خواسته بود این
مگـر آنچـه كـه      ای پیامبر بگو كه من هیچ مالك نفع و ضرر خودم نیسـتم، «فرماید:  گاهی می

شان از یها گیری انگیزه كلافراد مؤمن كه این باور قرآنی را داشته باشند، ش 3؛»خداوند بخواهد
گیرد. باور به مشیت الهی، بیان دیگـری اسـت از ایمـان دینـیِ فـرد؛       درون تحت تأثیر قرار می

دهد و كسـی   های آنان را تحت تأثیر قرار می گونه كه ایمانِ دینیِ افراد، بسیاری از انگیزه همان
  گیرد. منكر آن نیست، باور به مشیت الهی نیز در این مقوله جای می

گونه مطرح كرد كـه رفتـار انسـان،     توان از طریق یك مهندسی معكوس این درمجموع می
تنیـده و متعامـل او    ناشی از انگیزش او است و آن انگیزش، تحت تأثیرِ كلیـت روانـیِ درهـم   

هـای بیولوژیـك و    گیرد؛ كلیتی كه اموری مثل اراده، عقـل، هـوای نفـس و سیسـتم     شكل می
شود؛ این امور در درون انسان با یكدیگر تعامـل چندجانبـه دارنـد و     می فیزیولوژیك را شامل

هـای   شود؛ در بیرون انسان نیز عاملی به نام شیطان و وسوسه برآیند همه آنها موجب رفتار می
گـذارد؛   كند و بر آن اثـر مـی   او وجود دارد كه از طریق هوای نفس به این مجموعه راه پیدا می

ل وجود انسان و اجزای درونیِ او و شـیطان كـه در بیـرون او وجـود     این در حالی است كه ك
گیرند و تأثیر و تأثر دارنـد؛   شكل می» باور به مشیت الهی«و » مشیت الهی«دارد، در ذیل سایه 

  مشاهده كرد. 1توان در شكل شمارۀ  كل این فرآیند را می
ـ هـای چهارگانـه د   الزم به ذكر است كه این الگو، بـه مؤلفـه   یِ انسـان، نگـاه اجمـالی    رون

ـ   داشته ات قابـل بررسـیِ تفصـیلی هسـتند؛     است، لكن هر كدام از آنها براساس آیـات و روای
انگیـزش انسـان ایفـای نقـش      گونـه عـاملی كـه در    شود كـه هـر   یادآوری می ،این اساس بر

 هـا، عواطـف و   ها تمـام شـناخت   كند. این مؤلفه از كانال همین چهار مؤلفه عبور می كند، می
دهد؛ به عنوان مثال، ممكن اسـت انگیـزه فـرد در انجـام      رفتارهای انسان را در خود جای می

پیـروی از دسـتورات   «یا » محبت الهی«یا » جلب رضایت پروردگار«یك رفتار عبارت باشد از 
ها و عواطف فرد دارند كه بازگشت آنهـا بـه    هر كدام از اینها ریشه در شناخت ولیو...؛ » الهی

  و عقل است.اراده 
                                                           

 ).108  (انعام،» بِوکیل�الI�ه& م�ا ا=شْر�کواْ وم�ا ج�ع�لْنَاک ع�َلیهِم	 ح�ف�یظًا وم�ا ا=نت� ع�لَیهِم  شَاء ولَو�. «1
2» .`}bلَو�ا الI:ه&شَاء  ا,ذْ د�خَلْت� ج�نَّتَک ُقلْت� م�ا و  ).40(كهف، » b{` ُقو�ةَ ا,�b` بِالI:ه� ا,ن تُر�نِ ا=نَا ا=قَل: م�نک م�ا�b` وولَدً
» ...م�ا شَاء الI�ه& ا,ال�ال� ا=م	ل�f ل�َنْفس�8 ض�ر�ا والp نَفْعSا  ُقل«) و 189(اعراف، » ...م�ا شَاء الI�ه& ا,ال�ال� ا=م	ل�f ل�َنفْس�8 نَفْعSا والp ض�ر�ا  قُل. «3

 ).50(یونس، 



  

  : عوامل مؤثر بر انگیزش1شكل 

  ها تقسیمات انگیزه

های متعددی بیان شده است كه در پیشـینه بـه آنهـا اشـاره شـد و       بندی ها تقسیم برای انگیزه
ممكن است مقداری همپوشی داشته باشند، اما انطباق كامل بـا یكـدیگر ندارنـد؛ از جملـه،     

، »شـناختی یـا اجتمـاعی    فیزیولوژیـك، روان «، »یا ثانویه اولیه«، »درونی یا بیرونی«های  انگیزه
انگیـزه كمبـود یـا انگیـزه     «، »هشیار یا ناهشـیار «، »واكنشی یا خودجوش«، »ذاتی یا اكتسابی«

در دیدگاه قـرآن،   .)1376و... قابل ذكر است (ریو، » خیر و شر«، »مادی یا معنوی«، »پیشرفت
هـای   : انگیزهمانندهای جدیدی  بندی و تقسیم های فوق به رسمیت شناخته شده بندی تقسیم

نیز قابل استنباط » ارادی یا غیر ارادی«، »پست یا متعالی«، »مثبت یا منفی«، »دنیوی یا اخروی«
  شود. ای می ها از دیدگاه قرآن اشاره بندی طور مختصر به بعضی از آن تقسیم است. به
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  های ذاتی و اكتسابی انگیزه

وجود همه افراد و به صورتی تقریباً مشابه وجود دارند؛ آنها را به عوامـل   ها در بعضی از انگیزه
غریزه و فطرت كه در همه بـه صـورت یكسـان وجـود دارد و معمـوالً بـه عنـوان         مانندكلی 
نامیم؛  می» ذاتی«ها را  گونه انگیزه ربط داد؛ این توان می شود، های زیستی رفتار از آن یاد می پایه

جایگاه متّقین در بهشت و آنچه در بهشت به عنوان پاداش نـام بـرده شـده     توصیفات قرآن از
دهـد كـه    ها...، نبودن لغو و دروغ، ...)، نشان می است (مثل باغ و انگور، حوریان...، نوشیدنی

شود؛ خداوند هـم   های ذاتی ناشی می ها سازگار است و از انگیزه اینها با طبع اولیه همه انسان
ایـن   1كـرد.  قرآن از آنها به عنوان مشوق یـاد نمـی    اگر غیر از این بود، و است آن را تأیید كرده

یعنـی توصـیفات قـرآن از جایگـاه جهنمیـان و       ؛سخن در طرف مقابل هم قابل ذكـر اسـت  
دهد كـه طبـع اولیـه     ترساند، نیز نشان می هایی كه خداوند ما را از آنها می ها و عذاب مجازات

امـا بعضـی   های ذاتی اسـت.   ان است؛ پس اینها هم مربوط به انگیزهها از آنها گریز همه انسان
شـوند و افـراد    تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی دیگر متفـاوت مـی   ،ها دیگر از انگیزه

هـای اكتسـابی    اینهـا را انگیـزه   ؛ها، حتی با یكدیگر متضـاد باشـند   ممكن است در آن انگیزه
هـای   مثـال، بعضـی از انگیـزه    رایشود. ب ع انگیزه استفاده مینامیم. از آیات قرآن، هر دو نو می

ــارت  ــرآن عب ــی در ق ــزه ا ذات ــد از: انگی ــظ ذات،    ن ــت، حف ــری، امنی ــوردن، همس ــای خ ه
اند  های اكتسابی در قرآن عبارت انگیزه 2خواهی، پوشیده بودن و اجتناب از عریانی. جاودانگی

كند كه به صورت ارادی در خود بـه   ویق میها را تش هایی كه قرآن انسان از همه امور و ویژگی
های اكتسابی كه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، بیشـتر از آن اسـت    انگیزه .وجود آورند

تـوان گفـت كـه انگیـزه امـر بـه        به عنوان مثال می ولیكه در اینجا مورد شمارش قرار گیرند، 
و...، از  7وفـای بـه عهـد،    6ه گرفتن،روز 5انفاق كردن، 4رفتن به حج، 3معروف و نهی از منكر،

های اكتسابی هستند؛ اینها در بعضی افراد وجود دارند و در بعضی وجود ندارند.  جمله انگیزه
                                                           

م��ن ر:ب�fِ ع�طَاء  ج�ز�اء٭  یس	م�ع&ونَ ف�یه�ا لَغْو�ا وb{` کذَّابSا �b`٭ دِه�اقًا  وکاxسSا٭  ا=تْر�ابSا وکواع�ب�٭  وا=ع	نَابSا ح�دَائ�ق�٭ ل�لْم&تَّق�ین� م�فَازًا  ا,نَّ. «1
 ).37_32(نبأ، » ح�س�ابSا

�b` تَج&وعَ ف�یه�ا وb{` تَع	ر�ی  ا,نَّ. «2 ا=د&لfُّ ع�ل8َ شَج�ر�ة� الُْخلْدِ  ه�ل	ا,َلیه� الشَّیطَانُ قَال� یا آد�م&  َفوس	وس� ٭  b{` تَظْم�ا� ف�یه�ا وb{` تَض	ح�8 وا=نَّک٭ َلf ا=
کkَl٭  وم&ْل�b f` یب	ل8َ  ).122 _119(طه، » فَغَویفَانِ ع�َلیهِم�ا م�ن ور�قِ الْج�نَّة� وع�ص�8 آد�م& ر�ب:ه& یخْص� وطَف�قَام�نْه�ا َفب�دَت	 لَه&م�ا س�و�آتُه&م�ا  فَا=

 .)105عمران،  آل( »الْم&نکرِ وا�و�لَـئ�ک ه&م& الْم&فْل�ح&ونَ ع�نVاْلخَیرِ ویاxم&ر&ونَ ِبالْم�ع	ر&وفِ وینْه�و�نَ  ل8َا�م:ةٌ یدْع&ونَ ا, م��نکم	 ولْتَکن. «3
4» .... ف�8 النَّاسV  وا=ذِّن«و  )98عمران،  آل( »غَن�8 ع�نV الْع�الَم�ین� الIه�حQج� الْب�یتِ م�نV اس	تَطَاعَ ا,لَیه� س�بِیال� وم�ن کفَر� فَا,نَّ  النَّاسVل�I�ه� ع�َل8 و

 `�bتُوک ِرج�اxیا Q�ع�ل8َبِالْح�ج .)28حج، ( »کل�V ض�ام�رٍ یاxت�ین� م�ن کل�V فَج�� ع�م�یق� و
 .)23رعد، (» ...س�ر�ا وع�ال�ن�یةً ویدْر�و�ونَ بِالْح�س�نَة� الس:یىYةَ ر�زَقْنَاه&م	اب	ت�غَاء وج	ه� ر�ب�ِهِم	 وا=قَام&واْ الص:ال�ةَ وا=نفَقُواْ م�م:ا  ص�ب�ر&واْ والَّذِین�« .5
 .)184بقره، ( »م�ن قَب	ل�Oم	 لَع�لOَّم	 تَتَّقُونَ الَّذِین� الَّذِین� آم�نُواْ کت�ب� ع�لَیOم& الص��یام& کم�ا کت�ب� ع�ل8َ ا=یه�ا یا. «6
 .)41بقره، ( »فَار	ه�ب&ونِع�لَیOم	 وا=و�فُواْ بِع�ه	دِی ا�وفِ بِع�ه	دِکم	 وا,یای  ا=نْع�م	ت&ب�ن�8 ا,س	ر�ائ�یل� اذْکر&واْ ن�ع	م�ت�8 الَّت�8  یا. «7



در بعضی ضعیف و در بعضی قوی هستند، در بعضی ممكن است خیلی زود ایجـاد شـوند و   
  در بعضی خیلی دیر.

دادن مـال و جـان و دسـتاوردها    اینكه خداوند انسان را به ترس و گرسـنگی و از دسـت   
كند، مؤید این مطلب است كه انسان گویا به طبع اولی از فقدان این امـور گریـزان    امتحان می

خورد؛ یعنی ایمنی، مال، سیری، ...، ارزش اصـیل و اولیـه بـرای     است، اینها دیگر واسطه نمی
هایی هسـتند كـه قـرآن     یزهدوستی و...، نیز انگ انگیزه جنسی، فرزنددوستی، مال 1انسان دارند.

گوید اینها در حد دنیا هستند و بهتـر از آن در آخـرت بـه     شناسد ولی می آنها را به رسمیت می
ها در تمام افراد نوع بشـر وجـود    این انگیزه ؛های ذاتی هستند اینها انگیزه 2شود. شما داده می

  كرد. شود با تعلیم و تربیت از وجود انسان بیرون اینها را نمی  دارد،

  های دنیوی و اخروی انگیزه

شـود.   ماهیت انسان در دنیا و آخرت یكی است؛ انسانِ دنیایی است كه به آخرت منتقـل مـی  
هـای   هایی برای تعالی بخشیدن به شخصیت و انگیزش خود دارد. دارایـی  این انسان، ظرفیت

اند. آنان به  ت كردهطور متفاوت برداش ها در آخرت متفاوت است، چون از مزرعه دنیا به انسان
های متفاوتی دارنـد. بعضـی آرزو دارنـد كـه از جهـنم       هایشان، نیازها و انگیزه تناسبِ دارایی

گوینـد ای كـاش بـه     خواهند، بعضی می تر در بهشت را می نجات یابند، بعضی درجات عالی
تی مثـل  های بهش كسانی ممكن است به پاداشگشتیم تا اعمال بهتری داشته باشیم؛  دنیا برمی

دلخوش باشند و بـه   3ها...، گاه آالتی مثل طال و لباس و تكیه های جاری و زینت ها و جوی باغ
       خـود امید همین سطح از بهشت عمل كنند، كسانی نیز ممكـن اسـت بـه كمتـر از دریافـت

در هر صورت، و كسانی نیز ممكن است در مراحل بینابینی باشند.  4محضر الهی راضی نشوند
هـایی دارنـد، بلكـه در ایـن اسـت كـه        ها در آخرت چه انگیزه ین نیست كه انسانبحث در ا

شوند و فقط برای دنیا و نیازهای دنیوی كـار   ها در زندگی دنیا، گاهی غافل از آخرت می انسان
كنند؛ كسانی نیز ممكن  كنند و برای زندگیِ آخرتیِ خود نیز تالش می كنند، گاهی توجه می می

                                                           

  ).156(بقره، » الص:ابِرِین� وب�شّ�رِالْج&وعQ ونَْقص� م��ن� اال_م�والِ واألنفُسV والثَّم�ر�اتِ م��ن� الَْخوف	 و بِش8َء6 ولَنَب	لُونَّکم	. «1
ذَل�f  والْح�ر	ثِاال_نْع�امQ الذَّه�بِ والْف�ض:ة� والَْخیلV الْم&س�و�م�ة� و م�ن�ح&ب� الشَّه�واتِ م�ن� النّ�س�آء� والْب�ن�ین� والْقَنَاط�یرِ الْم&َقنطَر�ة�  ل�لنَّاسV زُین�. «2

 ).15عمران،  (آل» الْم�آبِم�تَاعُ الْح�یاة� الدُّنْیا والI�ه& ع�ندَه& ح&س	ن& 
اab`_نْه�ار& یح�لَّو�نَ  تَح	ت�هِم&لَه&م	 ج�نَّات& ع�دْنٍ تَج	رِی م�ن  ا�و�لَئ�ک٭  b{` نُض�یع& ا=ج	ر� م�ن	 ا=ح	س�ن� ع�م�kًl ا,نَّاالَّذِین� آم�نُوا وع�م�لُوا الص:ال�ح�اتِ  ا,نَّ. «3

̀_ر�ائ�کخُض	رSا م��ن س&ندُس� وا,س	تَب	ر�قٍ م�تَّکئ�ین� ف�یه�ا ع�ل8َ  ث�یابSاف�یه�ا م�ن	 ا=س�اوِر� م�ن ذَه�بٍ ویلْب�س&ونَ  abتَفَقًا ا	م&ر 	ح�س&نَت» ن�ع	م� الثَّواب& و
  ).32و  31(كهف، 

 ).31_28(فجر، » ج�نَّت�8 واد	خُل�8٭  ف�8 ع�ب�ادِی فَاد	خُل�8٭  ا,ل8َ ر�ب�fِ ر�اض�یةً م:ر	ض�یةً ار	جِع�8٭  ئ�نَّةُا=یتُه�ا النَّفْس& الْم&طْم� یا. «4
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بـه ایـن ترتیـب     ؛شان را فدا كنند یت دهند و حتی ارضای نیازهای دنیاییاست آخرت را اولو
  به دنیایی و آخرتی تقسیم كرد. توان می ها را انگیزه

  1های دنیایی مصادیق متعدد دارد؛ مثل حب ریاسـت، حـب مـال، حـب شـهرت،      انگیزه
قیـه مظـاهر   و ب 3هـای گـوارا   ها و چشمه آب 2هایی كه دیگران دارند، چشم دوختن به نعمت

 4دوسـتی و...،  دنیایی كه هر كدام برای خود جایگاهی دارند. انگیزه جنسی، فرزنددوستی، مال
گوید اینهـا در حـد    شناسد ولی می های دنیایی هستند كه قرآن آنها را به رسمیت می نیز انگیزه

چه چیـزی   دانیم كه در آخرت شود. ما نمی و بهتر از آن در آخرت به شما داده می 5دنیا هستند
فرماید كه بهتر از این دنیا را به ما خواهد داد؛ اما كم و كیـف   شود، قرآن فقط می به ما داده می

دانیم و مورد بحث ما هم نیست. پس در حد درك خودمان، برای آخـرت خـوب و    آن را نمی
  كنیم. برای به دست آوردنِ آنچه خداوند توصیف كرده است، تالش می

ت خوب داشته باشیم، این نیست كه یك دنیای بد داشته باشیم. بعضـی،  شرط اینكه یك آخر
های اخروی در تعارض است، آنچه موجـب   های دنیوی با انگیزه كنند كه انگیزه اشتباه، خیال می به

فرماید كه به دنیـا اصـالت    شود؛ عبارت از اصالت دادن به دنیا یا آخرت است. قرآن می تعارض می
هـای ایـن    آنهـا شـكوفه  «ایم، خیره نشوید:  های دنیایی كه به دیگران داده نعمتندهید؛ به آنچه از 

اگـر بـدانیم كـه:     6».ایم و رزق خداوند بهتر و پایدارتر است دنیاست كه به خاطر امتحان به آنها داده
 7زندگی دنیا از نظر كمیت و كیفیت، كوچـك اسـت.   .2اصلِ هستی ما مربوط به آخرت است.  .1
دنیا را در حد نیازهای واقعی كـه   .4  8ا را برای به دست آوردنِ آخرتی خوب هزینه كنیم.باید دنی .3

خداوند در خلقت ما قرار داده است به رسمیت بشناسیم، نه بیشتر؛ در ایـن صـورت، بـین دنیـا و     
جهـت   آخرت تعارضی وجود ندارد. اگر دنیا و آخرت هر كدام جـای خـود را داشـته باشـند، هـم     

دوسـتی   نوع  ات، صله ارحام،ودیعات و تعزیر 9حدود  های آخرتی مثل احكام جهاد، هستند؛ انگیزه
  كند. ، عالوه بر آخرت، زندگی دنیا را نیز اصالح می و مواسات...

                                                           

 ).64(طه، » م��ن	 ا=ر	ض�Oم بِس�ح	رِه�م�ا ویذْه�ب�ا بِطَرِیقَت�کم& الْم&ثَْل8 یخْرِج�اکما,نْ ه�ذَانِ لَس�اح�ر�انِ یرِیدَانِ ا=ن  قَالُوا. «1
2» .`}b ).132  (طه،» ر�ب�fِ َخیرs وا=ب	ق8َ ورِزْق&ا=زْواجSا م��نْه&م	 زَه	ر�ةَ الْح�یاة� الدُّنیا ل�نَْفت�نَه&م	 ف�یه�  بِه�تَم&دَّنَّ ع�ینَیf ا,ل8َ م�ا م�تَّع	نَا  و
 ).29(مطففین، » یشْر�ب& بِه�ا الْم&قَر:ب&ونَ ع�ینًا٭ م�ن تَس	ن�یم�  وم�ز�اج&ه&. «3
ذَل�f  والْح�ر	ثِالذَّه�بِ والْف�ض:ة� والَْخیلV الْم&س�و�م�ة� واال_نْع�امQ  م�ن�ح&ب� الشَّه�واتِ م�ن� النّ�س�آء� والْب�ن�ین� والْقَنَاط�یرِ الْم&َقنطَر�ة�  ل�لنَّاسV زُین�«. 4

 ).15عمران،  (آل» الْم�آبِم�تَاعُ الْح�یاة� الدُّنْیا والI�ه& ع�ندَه& ح&س	ن& 
  ).47(كهف، » الص:ال�ح�ات& خَیرs ع�ندَ ر�ب�fِ ثَوابSا وَخیرs ا=م�kًl والْب�اق�یات&والْب�نُونَ زِینَةُ اْلح�یاة� الدُّنْیا  الْم�ال&. «5
6» .`}b ).132  (طه،» ر�ب�fِ َخیرs وا=ب	ق8َ ورِزْق&نَه&م	 ف�یه� ا=زْواجSا م��نْه&م	 زَه	ر�ةَ الْح�یاة� الدُّنیا ل�نَْفت� بِه�تَم&دَّنَّ ع�ینَیf ا,ل8َ م�ا م�تَّع	نَا  و
 ).27(رعد، » الْح�یاةُ الدُّْنیا ف�8 اآلخ�ر�ة� ا,ال� م�تَاعٌ وم�اوفَرِح&واْ بِاْلح�یاة� الدُّْنیا  .... «7
یو�م� الْق�یام�ة� والp  ا,لَیهِم	خَال�ق� لَه&م	 ف�8 اآلخ�ر�ة� والp یOلّ�م&ه&م& الI�ه& والp ینظُر&  الpیشْتَر&ونَ بِع�ه	دِ الI�ه� وا=یم�ان�هِم	 ثَم�نًا قَل�یال� ا�ولَئ�ک  الَّذِین� ا,نَّ. «8

sا=ل�یم sع�ذَاب 	لَه&م ).78عمران،  (آل» یز�کیهِم	 و
کم بِهِم�ا ر�اxفَةٌ ف�8 دِ م��نْه&م�افَاج	ل�دُوا کل: واح�دٍ  .... «9   ).3(نور، » ...کنتُم	 تُوUم�نُونَ بِالI:ه� ا,نینV الI:ه� م�ىYةَ ج�لْدَةo وb{` تَاxخُذْ



  مثبت و منفی های انگیزه

خود، بخشـی از ذهـن انسـان     خودی گاه سخن از انگیزه و انگیزش در قرآن مطرح شود، به هر
ـ  شود. از دیدگاه قرآن انگیزه ها می متوجه نگاه ارزشی به انگیزه ی مثبـت اسـت؛ آنچـه    های ذات

شـود و   آمیز و مثبت تلقی مـی  توسط خداوند در خلقت اولیه انسان نهاده شده است، حكمت
هـای اكتسـابی كـه     شود؛ اما كیفیت ارضـای آنهـا و انگیـزه    هیچ برچسبِ منفی به آن زده نمی

و غیـر   كنند، به مثبت و منفی (یا ارزشی و غیر ارزشی یا الهی ها برای خودشان ایجاد می انسان
هـای اكتسـابی و كیفیـت ارضـای همـه       به عبارت دیگر، به انگیزه ؛الهی) قابل تقسیم هستند

 ،هایی كه باید در وجود افراد ایجاد توان نگاه تجویزی داشت؛ از نظر اسالم انگیزه ها می انگیزه
و آنهـا  تقویت و ارضا شوند، مثبت و آنها كه نباید ایجاد شوند و اگر ایجاد شدند باید برای مح

جسـتجوی   2جهـاد،  1هـای دعـا،   انگیـزه  ، شوند. بـه عنـوان مثـال    تالش كرد، منفی تلقی می
... انگیـزه  4انفـاق، نیكـی در مقابـل بـدی،     3و التزام به پیامدهای آن از جمله صبر،» رب وجه«

موسـی(ع)  حضـرت   5؛پیامبر برای هدایت امت، انگیزه بسیار قوی دارد شوند. مثبت تلقی می
رسیدن و باور كردن ایـن   6كند؛ رسد كه تمایل به دیدن خدا پیدا می گیزه متعالی میبه چنان ان

همه چیز در دست خداوند   مطلب كه انسان هیچ نفع و ضرری را برای خودش مالك نیست،
های معنـوی نسـبت بـه مـادی، آخرتـی نسـبت بـه         انگیزه 7های مثبت است. است، از انگیزه

  شوند. تر تلقی می فاق مثبتاندوزی نسبت به ان دنیایی، مال

  شناختی و اجتماعی ، روانفیزیولوژیكهای  انگیزه

شناخته شده هستند، در قرآن هم به هر كدام از آنهـا اشـاراتی شـده    » های فیزیولوژیك انگیزه«
انگیزه تنفس (كـه از مفهـوم    9انگیزه جنسی، 8: انگیزه امنیت، خوردن و آشامیدن،ماننداست؛ 

هـای   انگیزه خواب و بیداری (كه از نشـانه  10شود)، نجات نداشتن، استنباط میغرق شدن و راه 
                                                           

 ).60(غافر، » الَّذِین� یس	تَکبِر&ونَ ع�ن	 ع�ب�اد�ت�8 س�یدُْخلُونَ ج�ه�نَّم� د�اخ�رِین�  ا,نَّر�ب�Oم& اد	ع&ون�8 ا=س	تَجِب	 لOَم	  وقَال�. «1
  ).75(نساء، » س�بِیلV الI�ه� فَیقْتَل	 ا=و یغْل�ب	 فَس�و�ف� نُوUت�یه� ا=ج	رSا ع�ظ�یمSا ف�8س�بِیلV الI�ه� الَّذِین� یشْر&ونَ الْح�یاةَ الدُّنْیا بِاآلخ�ر�ة� وم�ن یقَات�ل	  ف�8 فَلْیقَات�ل	. «2
 ).156(بقره، » ر�اجِعونَ ا=ص�اب�تْه&م م�ص�یب�ةٌ قَاُلواْ ا,نَّا ل�لّه� وا,نَّـا ا,َلیه� ا,ذَا الَّذِین�. «3
 ).23(رعد، » ...س�ر�ا وع�ال�ن�یةً ویدْر�و�ونَ بِالْح�س�نَة� الس:یىYةَ ر�زَقْنَاه&م	اب	ت�غَاء وج	ه� ر�ب�ِهِم	 وا=قَام&واْ الص:ال�ةَ وا=نفَقُواْ م�م:ا  ص�ب�ر&واْ والَّذِین�. «4
  ).38(نحل، » م�ن یض�ل� وم�ا لَه&م م��ن نَّاص�رِین� یه	دِیالp  تَح	رِص	 ع�ل8َ ه&دَاه&م	 فَا,نَّ الI�ه� ا,ن. «5
ا,ل8َ الْج�ب�لV فَا,نِ اس	َتقَر: م�Oانَه& فَس�و�ف�  انظُر	قَال� ر�ب�ِ ا=رِن�8 ا=نظُر	 ا,لَیf قَال� لَن تَر�ان�8 ولَـOنV  ر�ب�ه&ج�اء م&وس�8 ل�م�یقَات�نَا وکلَّم�ه&  ولَم:ا. «6

 ).144(اعراف،  »...تَر�ان�8
 ).189(اعراف، » ...م�ا شَاء الI�ه& ا,ال�ال� ا=م	ل�f ل�نَفْس�8 َنفْعSا والp ض�ر�ا  قُل. «7
 ).68(نحل، » ...س�OرSا ورِزْقًا ح�س�نًا م�نْه&ثَم�ر�اتِ النَّخ�یلV واال_ع	نَابِ تَتَّخ�ذُونَ  وم�ن. «8
 ).188(بقره، » ...لَّه&ن: ل�ب�اسsَلیلَةَ الص��یامQ الر:فَث& ا,ل8َ ن�س�آئ�کم	 ه&ن: ل�ب�اسs لOَّم	 وا=نتُم	  لOَم	 ا�ح�ل:. «9

 ).44(یس، » ه&م	 ینقَذُونَ وb{`نَّشَاx نُغْرِقْه&م	 فkَlَ ص�رِیخَ لَه&م	  وا,ن .... «10
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انگیزه مادری (كه مادر را برای انجام رسالتی بسیار مهم به منظـور   1خداوند شمرده شده است)،
هـای دیگـر، در    های فیزیولوژیك نیز همانند انگیزه از دیدگاه قرآن، انگیزه 2بقای نوع آماده كند).

  3مكد. ای را مگر سینه مادر خود نمی وند است؛ موسی در زمان نوزادی، هیچ سینهاختیار خدا
: انگیزه حفـظ خـانواده،   مانندطور فراوان مورد توجه بوده است؛  نیز به» های روانی انگیزه«

گریـزی و   هـای رنـج   انگیـزه  4تعلق به دیگران مثل برادر، انگیـزه اقتصـادی و دریافـت غـذا،    
انگیـزه   6نیكـی)،  و رب و پیامدهای آن (از جمله صبر، انفـاق  وجه جستجوی 5طلبی، جاودان
 7و...)،» منـافع «، »زینـت «دوسـتی، اسـتخدام موجـودات دیگـر (بـا تعبیرهـایی مثـل         زیبایی

شود و حتی بـه   خداخواهی و خداپذیری در زندگی روزمره؛ موسی(ع) در راه خدا ناراحت می
صـبر،   10جهـادگری،  9طلبـی،  هایی مثل شـهادت  انگیزه 8كند. برادر و وزیر خود هم عتاب می

انگیـزه   12خواهی، زینت 11جویی، خواهی برای دیگران، فتنه خواهی دنیوی، هدایت دعا، زیاده
  .گیرند های روانی جای می و...، نیز در زمره انگیزه 13»صالح بودن«

ننـد  انـد؛ نیازهـایی ما   نیـز بـه وفـور مـورد توجـه قـرآن قـرار گرفتـه        » های اجتماعی انگیزه«
 18خـواهی،  وحـدت  17پرخاشـگری و خشـم،    16خـواهی،  قـدرت  15پیونـدجویی،  14پیشرفت،

                                                           

 ).24(روم، » م��ن فَض	ل�ه� ا,نَّ ف�8 ذَل�b f{~یاتٍ ّل�قَو�م� یس	م�ع&ونَ ت�غَاو�کمواب	آیات�ه� م�نَام&Oم بِاللَّیلV والنَّه�ارِ  وم�ن	. «1
̀,نس�انَ بِوال�دَیه� ا,ح	س�انًا  ووص:ینَا. «2 abف�ص�الُه&  ح�م�لَتْه&ا ).16(احقاف، » ...شَه	رSا ح�ت8َّ ا,ذَا ب�لَغَ ا=شُدَّه& ثklََثُونَا�م�ه& کر	هSا ووض�ع�تْه& کر	هSا وح�م	لُه& و
 ).13(قصص، » نَاص�ح&ونَه�ل	 ا=د&لOُّم	 ع�ل8َ ا=ه	لV ب�یتٍ یOفُلُوَنه& لOَم	 وه&م	 لَه&  َفقَالَت	ع�لَیه� الْم�ر�اضQع� م�ن قَب	ل&  وح�ر:م	نَا. «3
ذِه� بِض�اع�تُنَا ر&د:ت	  ر&د:ت	 وج�دُواْ بِض�اع�تَه&م	 . «4  ).66(یوسف، » ...ونَم�یر& ا=ه	لَنَا ونَح	فَظُ ا=خَانَا ونَز	د�اد& کیل� ب�ع�یرٍ ا,لَینَاا,لَیهِم	 قَالُواْ یا ا=ب�انَا م�ا نَب	غ�8 هـ�
یم�س�ه&م	  الp ٭  س&ر&رٍ م�َتقَابِل�ین� ع�ل8َم�ا ف�8 ص&دُوِره�م م��ن	 غ�ل�� ا,ْخوانًا  ونَز�ع	نَا٭  بِس�ال�م� آم�ن�ین� اد	ُخلُوه�ا٭  الْم&تَّق�ین� ف�8 ج�نَّاتٍ وع&یونٍ ا,نَّ. «5

 ).49 _46(حجر، » بِم&خْر�جِین�ف�یه�ا نَص�بs وم�ا ه&م م��نْه�ا 
لَه&م	 ع&قْب�ی  ا�و�لَئ�کس�ر�ا وع�ال�ن�یةً ویْدر�و�ونَ بِالْح�س�َنة� الس:یىYةَ  اه&م	ر�زَقْنَاب	ت�غَاء وج	ه� ر�ب�ِهِم	 وا=قَام&واْ الص:ال�ةَ وا=نفَقُواْ م�م:ا  ص�ب�ر&واْ والَّذِین�. «6

 ).23(رعد، » الدَّارِ
 ).9_7(نحل، » ...وزِینَةًوالْبِغَال� واْلح�م�یر� ل�تَر	کب&وه�ا  والَْخیل�... ٭ ا=ْثقَالOَم	 وتَح	م�ل&٭  تَس	ر�ح&ونَف�یه�ا ج�م�الs ح�ین� تُرِیح&ونَ وح�ین�  ولOَم	. «7
�b`٭  ض�لُّوایا ه�ار&ونُ م�ا م�نَع�ک ا,ذْ ر�ا=یتَه&م	  قَال�. «8  ).94و  93(طه، » تَتَّبِع�نV ا=فَع�ص�یت� ا=م	رِی ا=
9» .pال .)155(بقره، » تَشْع&ر&ونَل�م�ن	 یقَْتل& ف�8 س�بیلV الI�ه� ا=م	واتs ب�ل	 ا=ح	یاءs ولOَن ال�  تَقُوُلواْ و

کس�اد�ه�ا وم�س�اکن& تَر	ض�و�نَه�ا  تَخْشَو�نَوع�ش�یر�تُکم	 وا=م	والs اقْتَر�فْتُم&وه�ا وت�ج�ار�ةٌ  وا=زْواج&Oم	ا,ن کانَ آب�او�کم	 وا=ب	نَآو�کم	 وا,خْوانُکم	  قُل	. «10
 ).24(توبه، » ...بِا=م	رِه�ح�ت8َّ یاxت�8 الI�ه&  وجِه�ادٍ ف�8 س�بِیل�ه� َفتَر�ب:ص&واْ ور�س&ول�ه�ا=ح�ب: ا,لَیOم م��ن� الI�ه� 

 ).48(توبه، » ...اال¤م&ور� لfَاب	تَغَۇاْ الْف�تْنَةَ م�ن َقب	ل& وقَلَّب&واْ  لَقَدِ. «11
  ).47(كهف، » الص:ال�ح�ات& خَیرs ع�ندَ ر�ب�fِ ثَوابSا وَخیرs ا=م�kًl والْب�اق�یات&والْب�نُونَ زِینَةُ اْلح�یاة� الدُّنْیا  الْم�ال&. «12
 ).20(نمل، » الص:ال�ح�ین�وا=د	خ�لْن�8 بِر�ح	م�ت�ک ف�8 ع�ب�ادِک  .... «13
 ).51(انبیا، » بِه ع�ال�م�ین� وکنَّانَا ا,ب	ر�اه�یم� ر&شْدَه& م�ن قَب	ل& آتَی ولَقَدْ«) و 66(كهف، » ع&لّ�م	ت� ر&شْدًا م�م:الَه& م&وس�8 ه�ل	 ا=تَّبِع&ک ع�ل8َ ا=ن تُع�لّ�م�نV  قَال�. «14
ع�ه	دَ الI�ه� م�ن ب�ع	دِ  ینقُض&ونَ والَّذِین�« و )27(بقره، » ...ویقْطَع&ونَ م�ا ا=م�ر� الI:ه& بِه� ا=ن یوص�ل� م�یثَاق�ه�ینقُض&ونَ ع�ه	دَ الI:ه� م�ن ب�ع	دِ  الَّذِین�. «15

 ).25(رعد، » یوص�ل� ا=نم�یثَاق�ه� ویقْطَع&ونَ م�آ ا=م�ر� الI�ه& بِه� 
 ).21(مجادله، » قَِوی ع�زِیزs الI:ه�الI:ه& b{`_غْل�ب�ن: ا=نَا ور&س&ل�8 ا,نَّ  کتَب�«) و 60(انفال، » ...لَه&م م:ا اس	تَطَع	تُم م��ن قُو�ةo وا=ع�دُّواْ. «16
  ).85(یوسف، » واب	یض:ت	 ع�ینَاه& م�ن� الْح&ز	نِ فَه&و کظ�یمs یوس&ف�ع�نْه&م	 وقَال� یا ا=س�ف8َ ع�ل8َ  وتَول8َّ. «17
» ...ا,ْخوانًا بِن�ع	م�ت�ه�قُُلوبOِم	 فَا=ص	ب�ح	تُم  ا,ذْ کنتُم	 ا=ع	دَاءS فَا=لَّف� ب�ین� ع�لَیOم	الI�ه� ج�م�یعSا والp َتفَر:قُواْ واذْکر&واْ ن�ع	م�ةَ الI�ه�  بِح�ب	لV واع	تَص�م&واْ. «18

 ).63(انفال، » اال_ر	ضV ج�م�یعاً م:ا ا=لَّفَت	 ب�ین� قُُلوبِهِم	 ف�8ب�ین� قُلُوبِهِم	 لَو� ا=نفَْقت� م�ا  وا=لَّف�«) و 103عمران،  (آل



...، همـه  5جویی، فتنه 4قوم و خویشی، 3طلبی، منفعت 2ترس و امیدهای اجتماعی، 1دوستی، نوع
دارند و یكـدیگر  » انگیزه اجتماعی حفظ ذات«های اجتماعی هستند. مورچگان نیز  بیانگر انگیزه

  6سازند. باخبر میرا از خطر احتمالی 

  های مادی و معنوی انگیزه

آنچه كه شامل یا مربوط به معنی  پارسی به هر »مینوی«معرب در لغت،  »معنویت«و  »معنوی«
در » معنویـت ). «1325(دهخـدا،   اسـت مـادی  ظـاهری و   شود و مقابلِ گفته می روح است و

ـ  اصطالح علوم انسانی، یك تعریف روشن و قطعی ندارد، در رشـته  ای مختلـف از آن یـاد   ه
درمـان  «، »هـوش معنـوی  : «ماننـد هـای بسـیار متعـدد     شناسی نیز با عبارت شود، در روان می

، »هـای معنـوی   انگیـزه «، »نیازهای معنـوی «، »مداخالت معنوی«، »سالمت معنوی«، »معنوی
، »معنـوی  _ تحول روانی«، »گرایشات معنوی«، »خودشكوفایی معنوی«، »جوییِ معنوی ایمنی«
از آن یـاد  » پرسشـنامه معنویـت  «، »گرایـی  معنویـت «، »هـای معنـوی   ارزش«، »جربه معنویت«

هـای   ها و تجربه شناسی معاصر و در چارچوب یافته ها گاهی در بافت روان این واژه 7شود. می
معنویت جدا از مـذهب، تاریخچـه    8روند؛ معاد و...، به كار می ،توحید ،انسانی و فارغ از خدا

مطـرح شـده اسـت. مطالعـات اخیـر      گـری   این امر به علت مقابله بـا مـادی   و كوتاهی دارد
دهد كه بعضی از افراد تفـاوت ذاتـی بـین معنویـت و مـذهبی بـودن قائـل هسـتند          می نشان

) قلمـرو  1383؛ بـه نقـل از: وسـت،    1989). كن ویلبـر ( 1997 10؛ زینباور،2000 9(ماتیس،
                                                           

)؛ رفتارهای حمایتی از نوع مالی، عاطفی، 6(كهف، )؛ دلسوزی پیامبر برای هدایت افراد 122. آیات مربوط به تبلیغ (توبه، 1
 دارد.» دوستی انگیزه نوع«اقتصادی و... كه از نظر قرآن اختصاص به مؤمنان ندارد... همه داللت بر 

موسی(ع) از «)، یا 27 ،(انفال» ترسیدند كه توسط دشمنان ربوده شوند مثالً مؤمنان در زمان كمی افراد و نیرویشان، حتی می. «2
  ).19(قصص، » ترسید و فرار كرد رعونیان میف

کرِم�8الَّذِی اشْتَر�اه& م�ن م��ص	ر� ال�م	ر�ا=ت�ه�  وقَال�. «3 ا ا=   ).22(یوسف، » ...م�ثْواه& ع�س�8 ا=ن ینفَع�نَا ا=و� نَتَّخ�ذَه& ولَدً
 ).46(هود، » دَک الْح�ق� وا=نت� ا=ح	Oم& الْح�اکم�ین�ا=ه	ل�8 وا,نَّ وع	 م�ن	نُوحs ر:ب:ه& َفقَال� ر�ب�ِ ا,نَّ اب&ن�8  ونَاد�ی. «4
 ).48(توبه، » اال¤م&ور� ح�ت8َّ ج�اء الْح�ق� وظَه�ر� ا=م	ر& الI�ه� وه&م	 کارِه&ونَ لfَاب	تَغَۇاْ الْف�تْنَةَ م�ن َقب	ل& وقَلَّب&واْ  لَقَدِ. «5
 ).19(نمل، » وج&ُنود&ه& وه&م	 b{` یشْع&ر&ونَ س&لَیم�انُیا ا=یه�ا النَّم	ل& اد	خُلُوا م�س�اکنَکم	 b{` یح	ط�م�نَّکم	  نَم	لَةٌقَالَت	 . «6
 1383؛ وست، 1384؛ غباری بناب و همكاران، 1390بزرگی و دیگران،  ؛ جان1389؛ معینی، 1390مثال ر.ك: مرعشی،  برای. 7

 .1386شجاعی،  و
شناسان را به خود جلب كرده  و رشد معنوی انسان در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان . اهمیت معنویت8

ای كه سازمان جهانی بهداشت در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی  به گونه ؛است
و هیل و هود،  1383سازد (وست،  تكامل انسان مطرح میكند و بعد چهارم، یعنی بعد معنوی را نیز در رشد و  اشاره می

توسط  1994كه در سال  DSM-IV راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی). همچنین در چهارمین ویرایش 1999
وجود دارد. این روند در » مشكالت مذهبی یا معنوی«یافته است، بخش جدیدی به نام  پزشكی آمریكا انتشار انجمن روان

  تجدید نظر شده آن نیز ادامه دارد.متن 
9. Mattis  10. Zinnbauer  



  18  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

سـطح دقـت و    1انـد از: سـطح روحـی،    كنـد كـه عبـارت    معنویت را به سه سطح تقسیم می
 نامنـد.  فراتر از این سطوح، سطح نهـایی اسـت كـه آن را آتمـن مـی      3و سطح علّی. 2ظرافت،

ه و تاریخی نیست بلكه بـه معنـای   به معنای تعلق به یكی از ادیان نهادین زندگی معنوی لزوماً
)؛ 1380(ملكیان،  داشتن نگرشی به عالم و آدم است كه به انسان آرامش، شادی و امید بدهد

كنند كه آن را در چارچوب دینی و در بافـت   ) سعی می1386بعضی محققان (مثل: شجاعی، 
قـرار دهنـد. ایـن    معناشناسیِ اسالمی و ناظر به خدا و توحید و معاد ببیننـد و مـورد بررسـی    

  4نظران غربی هم نمونه دارد. دیدگاه در بین صاحب
ونگ نیازهای معنـوی را  كرد. ی فروید انگیزش انسان را كالً مبتنی بر انرژی لیبیدو تعریف می

و  7بورتون 6فیتچت، ).1383 5(وست، است گرفته هایی از سالمت انسان در نظر جنبه عنوان به
 89تـا   20سی قلمرو كامل نیازهای معنوی، تحقیقی بر روی افراد به منظور برر ،)1979( 8سیوان

 محـور  نیازهـای معنـوی را در سـه    آنـان . دست یافتندسه نوع نیاز معنوی  و به سال انجام دادند
 حمایـت  نیازهـای  .3 10رفتار مـذهبی،  نیازهای .2 9باور مذهبی، نیازهای .1بندی نمودند:  طبقه

ـ بندی نیازهای معنـوی از سـوی كوین   طبقه تالش بعدی برای 11مذهبی. اجتماعی یـر   گ و ویی
 (مربـوط بـه خـود، دیگـران و خـدا)      را در سه محـور  انساننیازهای آنان . عمل آمد ) به1997(

موری و همكارانش فهرست جامعی از نیازهای انسـان را بـا تمـایز بـین دو     بندی نمودند.  طبقه
شـناختی بیشـتر    ارائـه كـرد و نیازهـای روان   شناختی  گروه نیازهای فیزیولوژیك و نیازهای روان
) در 1987، 1970. پس از موری، نظریۀ مزلو ()1363توجه موری را به خود جلب كرد (موری، 

ای برخـوردار اسـت. مزلـو نیازهـای انسـان را بـه صـورت         شناسی از اهمیـت ویـژه   تاریخ روان
ـ    12مراتبی سلسله  14عشـق و محبـت،   13ی،در پنج طبقه مشتمل بر نیازهـای فیزیولوژیـك، ایمن

تلقـی مـا از   « گویـد:  ) مـی 1386جـای داده اسـت. شـجاعی (    16و خودشكوفایی 15نفس عزت
                                                           

1. psychic  2. subtle  

3. causal 

. معنویت در جدیدترین تعریف كه یك تعریف بنیادی بسیار گسترده است، بر روی طیفی با میزان خیلی كم تا میزان خیلی باال قرار 4
چیزی فراتر از خویشتن و  اتصال با گیرد كه به سمت احساس ورد توجه قرار میگیرد. معنویت در این تعریف به عنوان گرایشی م می

). به عقیده 2010یا نیاز به اتصال با چیزی فراتر از خویشتن و جستجوی چیزی مقدس و روحانی در زندگی جریان دارد (لب و فوبز، 
  ).2010از: باقری و همكاران، ) اغلب میان اصطالح معنویت و مذهب ابهامی وجود دارد (به نقل 2008وانگ (

5. West, W.  6. Fitchett  

7. Burton  8. Sivan  

9. religious belief needs  10. religious practic needs  

11. religious social support needs  12. hierarchy  

13. Safety Needs  14. Love Needs  

15. Esteem Needs  16. Need for Self Actuslization  



گرایانه، اصولی، منطبق بر حقیقت دین و حاكی از واقعیتـی   معنوی باید جامع نیازهای و معنویت
روی تعریـف معنویـت و نیازهـای معنـوی بسـیار       بـدین  ؛پایدار و منطبق با فطرت بشر باشـد 

گرایانـه از ایـن مفـاهیم ارائـه شـده اسـت.        ت از تعریفی است كه در رویكردهـای انسـان  متفاو
نحوی ارتباط انسان بـا خـدا را در    ترین ویژگی نیازهای معنوی از نظر اسالم این است كه به مهم

مراتبـی   خود تشكیل سلسـله  ۀكند. این نیازها به نوب های معنوی تبیین می قلمرو اخالق و ارزش
نیاز و انگیـزه همـواره در كنـار یكـدیگر      مراتب نیازهای مزلو است. كه متناظر با سلسلهدهند  می

شوند. نیازهای معنـوی   ها نیز به مادی و معنوی تقسیم می اند. نیازها و به تبع آن، انگیزه معنا شده
ی، جـویی معنـو   انسان متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه (نیازهای وجود، نیازهای ایمنـی 

نیاز محبت و دوستی با خدا، نیاز كرامت نفس، نیاز خودشـكوفایی معنـوی و تقـرّب بـه خـدا)      
  ».عنوان شده است

رسـد كـه: اوالً، تعـاریف از معنویـت بسـیار       گونه به نظر می با توجه به مباحث فوق، این
د نیـز  های كاذب)، گاهی مطالب متضا ویژه با توجه به عرفان ای كه (به به گونه ؛متفاوت است

، معنویت هم با دینداریِ عمیقِ درونی سازگار است و هم با دینداریِ ثانیاً ؛شود در آن دیده می
هـای مختلـف دینـداری توجـه كنـیم،       ، اگر بـه شـاخص  ثالثاً ؛دینیِ كامل ظاهری و هم با بی

یابیم كه در زندگیِ عینیِ روزمره امور مادی و غیر مادی، به لحاظ مصـداقی قابـل تفكیـك     می
، رابعـاً  ؛كنیم نیست؛ لكن ما به لحاظ مفهومی و در مقام تعلیم و تعلم، آن را از مادیت جدا می

ظاهر كامالً مادی را نیز  دهد رفتارهای به ای است كه به ما اجازه می های اسالمی به گونه آموزه
برچسبِ معنوی بزنیم؛ این نكتـه از طریـق باورهـای عمیـق توحیـدی و نیـت فـرد حاصـل         

ظاهر كامالً معنوی را نیز برچسبِ مادی بـزنیم و   رفتارهای به توانیم می ،د؛ در عین حالشو می
شود؛ و بر همـین اسـاس اسـت كـه      این نیز براساس نیت و هدف فرد از آن رفتار تعریف می

ایم. آنچه اهمیـت   ها را به مثبت یا منفی، دنیوی یا اخروی، مادی یا معنوی تقسیم كرده انگیزه
های چه كسی بیشتر معنوی یا مادی است، این است كه تحول  كند كه انگیزه یین میدارد و تع

تر باشـند،  معنوی رشدیافته _ معنویِ افراد را توجه كنیم. هر قدر افراد در تحول روانی _ روانی
هـای   تر باشد، به صورت خودكـار، انگیـزه   تر و رشدیافتهها و عواطف دینیِ آنها قویشناخت

های انسان ریشه  انگیزه ،به عبارت دیگر ؛تر و بیشتر خواهد بود و برعكس ها قویمعنوی در آن
در شخصیت او دارد كه برآیند همه ابعاد وجودیِ اوست. بنابراین، اگرچه از دیدگاه اسـالمی،  

تـوانیم   ، به صورت مصداقی نمـی ولیهای انسان، قابل تقسیم به مادی و معنوی است،  انگیزه
 ،به عنوان معنوی و تعدادی را به عنوان مادی تلقی كنیم و از آنها نـام ببـریم   تعدادی انگیزه را

رفتـاری   ،به نیت افراد است؛ بـه عبـارت دیگـر    با توجهبلكه درجه مادی یا معنوی بودنِ آنها 
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توانـد بـا انگیـزه معنـوی باشـد؛ و حتـی        تواند با انگیزه مادی باشد و می مثل آب خوردن می
تواند به صورت ریائی و با اهداف مادی انجام شـود و مـادی    اندن نیز میرفتاری مثل نماز خو

  تلقی بشود.

  ها تعارض انگیزه

سـو و   ای انسان را به یـك  انگیزه و ها با هم تنافی داشته باشند انگیزه از گاه در انسان برخی هر
دهـد   به انسان حالتی دست می ،در این صورت ؛كند ای دیگر به سوی مقابل دعوت می انگیزه

شـود. چنـین حـالتی را     گیـری نـاتوان مـی    كند و از تصمیم كه احساس سرگردانی و تردید می
). قرآن، تعارضِ درونی برخی اشخاص 1374الدین بناب،  نامیم (محی می» ها تعارض انگیزه«

گونـه افـراد،    كشد. ایـن  خوبی به تصویر می به ،در موضوع ایمان و شك و تردیدی را كه دارند
بـاره تصـمیم نهـایی را     توانند در ایـن  كسانی هستند كه در انتخاب ایمان و كفر مرَددند و نمی

هایشان شك و تردید است و بـه   اتخاذ كنند؛ اینان به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده و در دل
و تردید خواهنـد  خواهند؛ آنان پیوسته در تیرگی شك  هنگام جهاد از پیامبر اجازه معافیت می

گونـه   دهند؛ در راه ایمانِ خود هـیچ  حفظ جان خود را بر حفظ جان پیامبر ترجیح می 1».ماند
گرسنگی، تشنگی، هزینـه مـالی، زخـم برداشـتنی یـا هزینـه        خستگی،  ؛پردازند ای نمی هزینه

 2دارنـد؛  برنمـی  ،كنند، قدمی كه موجب خشم كافران شـود  دیگری... را برای خود هموار نمی
اینان گرفتار تعارضات درونی هستند؛ همچون كافران یـا همچـون مؤمنـان تكلیـف خـود را      

پول و سـالمتی   ،هم ایمانشان را، هم آسایش و اند. هم جانشان را دوست دارند یكسره نكرده
اما در عمل، حفـظ جـان و مـال و آسـایش را      ،را دوست دارند و هم ایمان به خدا و پیامبر را

گونه است كه در موضوعی به لحاظ شناختی هیچ تردیدی ندارند،  گاهی ایندهند.  ترجیح می
هـایی   كنند، این حالـت ناشـی از تعـارض انگیـزه     بلكه یقین دارند ولی در عین حال انكار می

هـا،   در تعارض انگیزه  مانند، های پست می كسانی كه در انگیزه 3است كه در درون خود دارند.
دانسـتند   مانند قوم موسی كه عمل برخالف علم خود كردند؛ مـی  و روند هر روز به سویی می

بعضی از آیات كـه بـه    4كردند. دادند و اذیت می كه او فرستاده خداوند است ولی او را آزار می
تعـارض  «كننـد، در فضـای    و...، اشـاره مـی  » حیرت«، »تردید«، »شك«، »ریب«مفاهیمی مثل 

                                                           

  ).45(توبه، » یتَر�د:د&ونَواْلیو�مQ اآلخ�رِ وار	تَاب�ت	 قُلُوب&ه&م	 فَه&م	 ف�8 ر�یبِهِم	  بِالI�ه�یس	تَاxذِنُک الَّذِین� الp یوUم�نُونَ  ا,نَّم�ا. «1
̀_ه	لV الْم�دِیَنة� وم�ن	 ح�و�لَه&م  م�ا. «2 �b َن�کان��ر�ابِ ا=ن یتَخَلَُّفواْ ع�ن ر:س&  م	غَب&واْ اال_ع	یر pالع�ن نَّفْس�ه� َذل�f بِا=نَّه&م	 الp یص�یب&ه&م	  بِا=نفُس�هِم	ولِ الI�ه� و

 pال ).120توبه، » ( ...والp ینَالُونَ م�ن	 ع�دُو©ٍ نَّیال� الOْفَّار�والp م�خْم�ص�ةٌ ف�8 س�بِیلV الI�ه� والp یطَو�ونَ م�و�ط�ى̈ا یغ�یظُ  نَص�بsظَم�ا§ و
 ).15(نمل، » وع&لُوªا فَانظُر	 کیف� کانَ ع�اق�ب�ةُ الْم&فْس�دِین� ظُلْمSابِه�ا واس	تَیقَنَتْه�ا ا=نفُس&ه&م	  وج�ح�دُوا. «3
 ).6(صف، » ...وقَد تَّع	لَم&ونَ ا=ن8�ّ ر�س&ول& الI:ه� ا,َلیOم	 تُوUذُونَن�8قَال� م&وس�8 ل�َقو�م�ه� یا قَو�مQ ل�م�  وا,ذْ. «4



گوید كـه   قرآن می 1».عالم نبودن«باحث شناختی و قابل بررسی است نه در فضای م» ها انگیزه
هـا   این آیه حاكی از آن است كه انگیزه 2،»خداوند دو قلب در درون یك فرد قرار نداده است«

  تعارض دارند و فرد باید بین آنها تصمیم بگیرد.

  های مادی و معنوی تعارض بین انگیزه

یمـت جنگـی در دنیـا را بـا غنیمـت      در بعضی موارد، این تعارض قوی است؛ مـثالً افـراد غن  
نباید برای غنایم دنیایی  فرماید: شوند؛ و خداوند می اخروی مقایسه كرده و گرفتار تعارض می

كسـانی، بـاور    3بلكه باید به فكر غنایمی باشیم كه نزد خداوند است.  حساب اصیل باز كنیم،
ـ   دارند كه خداوند زمین و آسمان دهـد، بـاران را از آسـمان     یها و... را آفریده اسـت، روزی م

كنند و در  چون تعقل نمی  چرا؟ ؛شوند از راه عبادت خدا منحرف می ،بارد... با این حال فرومی
اطاعت از خدا و پیـامبر (انگیـزه معنـوی) بـا      4شوند. ها، به مادیات جذب می تعارض انگیزه

عـارض اسـت؛   مت ،شـود (انگیـزه مـادی)    خطرگریزی كه موجب اجتناب از جبهه و جهاد می
كنند، اما غیرمؤمنان خطر گریزند،  مؤمنان خطرگریز نیستند، از جهاد مالی و جانی اجتناب نمی

كنند؛ ایـن تعـارض ناشـی از شـك و      میبا اذن گرفتن از پیامبر از اقدام به جهاد اجتناب  وقتی
و  به دست آوردن رضایت مردم یك انگیزه مادی است، 5تردیدی است كه در قلوبشان دارند.

خوردند تـا   ای به نام خدا قسم می به دست آوردن رضایت خدا یك انگیزه معنوی است؛ عده
بایـد بـه   كـه   فرمایـد  باززنند، اما قرآن مـی  مردم را راضی نمایند و از بعضی تكالیف خود سر

  6ای رفتار نمایند كه خدا و رسولش را راضی نمایند. گونه
بعضی افراد از رفـتن یـا    ۀانگیز مانند ؛باشد» مادی _ مادی«ها ممكن است  تعارض انگیزه

سو نگاهشان به غنایم جنگی است و از سوی دیگر، از رنـج و   نرفتن به میدان جنگ كه از یك
ــادی اســت   ــد، ایــن هــر دو م ــوك) گریزانن ــدان تب و ممكــن اســت  7؛»مشــقت جهــاد (می

                                                           

 ).45(توبه، » یتَر�د:د&ونَواْلیو�مQ اآلخ�رِ وار	تَاب�ت	 قُلُوب&ه&م	 فَه&م	 ف�8 ر�یبِهِم	  بِالI�ه�یس	تَاxذِنُک الَّذِین� الp یوUم�نُونَ  ا,نَّم�ا. «1
 ).5(احزاب، » ...ج�و�ف�ه�ج�ع�ل� الI:ه& ل�ر�ج&ل� م��ن قَلْب�ینV ف�8  م:ا. «2
3» .... pال ).95(نساء، » ...ع�ر�ض� الْح�یاة� الدُّنْیا فَع�ندَ الI�ه� م�غَان�م& کث�یر�ةٌ تَب	تَغُونَا=ْلق8َ ا,َلیOم& الس:ال�م� لَس	ت� م&وUم�نًا  تَقُولُواْ ل�م�ن	 و
کثَر&ه&م	 b{` یع	ق�لُونَ الْح�م	دُقُلV  فَا=ح	یا ِبه� اab`_ر	ض� م�ن ب�ع	دِ م�و�ت�ه�ا لَیقُولُن: الI:ه& م�اءس�ا=لْتَه&م م:ن نَّز:ل� م�ن� الس:م�اء  ولَئ�ن. «4 ه�ذِه�  وم�ا٭  ل�لَّه� ب�ل	 ا=

 ).65و  64عنكبوت، »(وا,نَّ الدَّار� اab~خ�ر�ةَ لَه8ِ الْح�یوانُ لَو� کانُوا یع	لَم&ونَ ولَع�بsالْح�یاةُ الدُّنْیا ا,�b` لَه	و» 
5» .pه�  ال�Iم�نُونَ بِالUذُِنک الَّذِین� یوxتَا	یسیس	تَاxذِنُک الَّذِین� الp  ا,نَّم�ا٭  بِالْم&تَّق�ین�اآلخ�رِ ا=ن یج�اه�دُواْ بِا=م	وال�هِم	 وا=نفُس�هِم	 والI�ه& ع�ل�یمs  اْلیو�مQو

 ).45و  44(توبه، » یتَر�د:د&ونَواْلیو�مQ اآلخ�رِ وار	تَاب�ت	 قُلُوب&ه&م	 فَه&م	 ف�8 ر�یبِهِم	  بِالI�ه�یوUم�نُونَ 
 ).62(توبه، » ا=ح�ق� ا=ن یر	ض&وه& ا,ن کانُواْ م&وUم�ن�ین� ور�س&ولُه&بِالI�ه� لOَم	 ل�یر	ض&وکم	 والI�ه&  ح	ل�فُونَی. «6
اس	تَطَع	نَا لَخَر�ج	نَا م�ع�کم	 یه	ل�Oونَ  لَوِولَـOن ب�ع&دَت	 ع�لَیهِم& الشُّقَّةُ وس�یح	ل�فُونَ بِالI�ه�  ال�تَّب�ع&وککانَ ع�ر�ضSا قَرِیبSا وس�فَرSا قَاص�دًا  لَو�. «7

 ).42(توبه، » ا,نَّه&م	 لOَاذِب&ونَ یع	لَم&ا=نفُس�ه&م	 والI�ه& 
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های نظامی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، امنیتی و... كـه   انگیزه مانند ؛باشد» معنوی _ مادی«
 1های معنوی مثل رضایت خداوند و پیروی از پیامبر تعـارض دارنـد.   مادی هستند و با انگیزه

كه معنویات بـه   چرا ؛وجود ندارد  به معنای واقعی» معنوی _ معنوی«اما از نگاه قرآن، تعارض 
كننـد؛   ه متعارض نیستند بلكه همواره یكـدیگر را تقویـت مـی   گا لحاظ ماهیتی كه دارند، هیچ

زمانی و موقعیتی بین آنها پیش بیاید كه از طریق   البته در مقام اجرا ممكن است تزاحم مكانی،
  شود. معلوم ساختن اهم و مهم حل می

  ها تدبیر و كنترل انگیزه

شود و از سوی دیگر،  ر واقع میهای انسانی مؤث سو، عوامل متعددی بر انگیزه از آنجا كه از یك
ها از مباحث مهمی است كـه در قـرآن    انسان باید با اراده خودش تصمیم بگیرد، تدبیر انگیزه

» انگیـزه خودتـدبیری  «مطرح است. گویا انسان را به یك انگیزه اكتسابیِ بسیار مهـم بـه نـام    
رو و از پشـت   ا از پـیش برای انسان مأمورانی هستند از طرف خداوند كه او ر«كند.  تشویق می

دهـد، مگـر اینكـه     كنند، اما خداوند سرنوشت هیچ فرد یا قومی را تغییر نمی سر محافظت می
ظاهراً این تغییر اعـم اسـت از تغییـر رو بـه      2؛»تغییر دهند ،آنان آنچه را كه در خودشان است

ـ    انسان فقط همان چیزی را درو میرشد یا رو به ركود؛  قـرآن   3ت.كند كه خـودش كاشـته اس
آنهـا را كنتـرل و    انسـان  خواهـد كـه   خواهد كه هیچ انگیزه ذاتی سركوب شود، بلكه مـی  نمی

ای اهـل  « :ای كه منافع فردی و جمعی، دنیوی و اخروی و...، حفظ شود به گونه د؛هدایت كن
ای كه خدا برای شما حـالل كـرده اسـت...، از هـر چیـز       های پاكیزه ایمان حرام ندانید طعام

  4».پاكیزه كه خدا روزی شما كرده است بخورید... حالل و
خود، هیچ انحرافی نخواهند داشت، چون خداوند آنهـا  » اصلِ وجود«های ذاتی در  انگیزه

ممكن اسـت  » نوع ارضا«درستی و با هدفی خاص در وجود انسان قرار داده است، اما در  را به
نـوع  «شـان و هـم در   »اصـل وجـود  «ر های اكتسابی، هـم د  انگیزه ولیگرفتار انحراف شوند؛ 

ها، این است كه فـرد قـبالً    یكی از علل انحراف انگیزهیشان امكان انحراف وجود دارد؛ »ارضا
گیـری   اعمال ناصحیحی انجام داده است كه چون غباری بر روی قلـب او نشسـته و تصـمیم   

                                                           

ا وم�س�اکن& تَر	ض�و�نَه�ا کس�اد�ه� تَخْشَو�نَوع�ش�یر�تُکم	 وا=م	والs اقْتَر�فْتُم&وه�ا وت�ج�ار�ةٌ  وا=زْواج&Oم	ا,ن کانَ آب�او�کم	 وا=ب	نَآو�کم	 وا,خْوانُکم	  قُل	. «1
 ).24(توبه، » ...بِا=م	رِه�وجِه�ادٍ ف�8 س�بِیل�ه� َفتَر�ب:ص&واْ ح�ت8َّ یاxت�8 الI�ه&  ور�س&ول�ه�ا=ح�ب: ا,لَیOم م��ن� الI�ه� 

 ).12(رعد، » ...الp یغَیر& م�ا بِقَو�م� ح�ت8َّ یغَیر&واْ م�ا بِا=نْفُس�هِم	 الI�ه� ا,نَّم��ن ب�ینV یدَیه� وم�ن	 خَْلف�ه� یح	فَظُوَنه& م�ن	 ا=م	رِ الI�ه�  م&ع�قّ�ب�اتs لَه&. «2
 ).287(بقره، » ...اکتَس�ب�ت	الI�ه& َنفْسSا ا,ال� ۇس	ع�ه�ا لَه�ا م�ا کس�ب�ت	 وع�لَیه�ا م�ا  یOلّ�ف& الp«) و 39(مدثر، » نَْفس� بِم�ا کس�ب�ت	 ر�ه�ینَةٌ کل�. «3
 ).88و  87(مائده، » ر�زَقَکم& الI�ه& ح�ال�ال} طَیبSا م�م:ا وکلُواْ... ٭ ین� آم�نُواْ الp تُح�ر�ِم&واْ طَیب�اتِ م�ا ا=ح�ل: الI�ه& لOَم	الَّذِ ا=یه�ا یا. «4



ط به آینده نیز تـأثیر  آرزوها و انتظارات مربو 1كند. صحیح را مشكل و آنها را از خداوند دور می
كه  2كند ای توصیف می خداوند بهشت را به گونه ،به همین جهت  بر رفتار كنونیِ انسان دارد؛

خداونـد راه    شود؛ آنگاه های ذاتی كه دارد مشتاقِ آن می انسانِ سالمِ معمولی با توجه به انگیزه
فراد به صـورت روشـن و   بعضی اگاهی  3دهد. و رفتار درست برای دسترسی به آن را نشان می

خواهنـد   كسـانی كـه نمـی    مانند ؛دهند شفاف از انگیزه خود خبر ندارند و رفتاری را انجام می
خواهنـد   مـی  و مستقیماً با پیامبر مخالفت كنند، اما گویا پیامبر و كارهای ایشان را قبول ندارند

گویند ما را معاف كـن و مـا را    گیری كنند، می آمیز و توافقی از جنگ كناره به صورت مسالمت
در قیامـت را  » گریـزی  عـذاب «كند، بلكـه انگیـزه    خداوند اینان را تأیید نمی 4وارد فتنه نكن؛

  فرستد. و به كمك این افراد می كند مییادآوری 

  ذاتی یها انحراف و كنترل انگیزه

های زیستی مثل جنسی، گرسنگی، تشنگی، تنفس، خواب، حب فرزند و... همـه ذاتـی    انگیزه
بنابراین، وجود آنها را باید پاس داشت و نوع ارضای آنها را باید تـدبیر كـرد. انگیـزه     ؛هستند

هـای   جنسی از مواردی است كه قرآن به آن توجه زیاد كرده اسـت. در قـرآن، یكـی از شـیوه    
ورزیدند. گویا ایـن عمـل    گرایی است كه قوم لوط به آن مبادرت می جنسانحراف جنسی هم

آیـا آن عمـل   « فرمایـد:  و مـی  5:بار در تاریخ بشری در میان قوم لوط پدیـد آمـد   برای نخستین
دهید و زنان را كه خدا به عنوان همسر برای شما آفرید رها  زشت و منكر را با مردان انجام می

یعنی ارضای جنسـی زن و   7،»زنا«انحراف جنسی عبارت است از  نوع دیگری از 6».كنید؟ می
اولـین   :حضرت مـریم(س) مرد در شرایطی غیر از آنچه كه خداوند آن را مجاز شمرده است. 

تـدبیر انگیـزه    8نما به ذهنش آمد، پناه بردن به خداوند بود. مطلبی كه با دیدن آن فرشته انسان
م باید تدبیر كرد؛ رعایت عفـت در چشـم، فـرج،    قدر مهم است كه مقدماتش را ه جنسی آن

                                                           

1» .kَّlر�انَ ع�ل8َ قُُلوبِهِم م:ا کانُوا  ک 	س�ب&ونَب�لOی  *kَّlج&وب&ونَ ک	یو�م�ئ�ذٍ لَّم�ح 	ِهِم�ع�ن ر:ب 	16و  15(مطففین،  »ا,نَّه&م.( 
 م��ن	 طَع	م&ه& وا=نْه�ارs م��ن	 خَم	رٍ لَّذَّةo لّ�لشَّارِبِین� وا=نْه�ارs  یتَغَیر	ا=نْه�ارs م��ن م:اء غَیرِ آس�ن� وا=نْه�ارs م�ن لَّب�ن� لَّم	  ف�یه�االْج�نَّة� الَّت�8 ۇع�دَ الْم&تَّقُونَ  م�ثَل&. «2

  ).72و توبه،  16عمران،  ؛ آل16(محمد، » ...ر:ب�ِهِم	ع�س�ل� م�ص�ف8 ولَه&م	 ف�یه�ا م�ن کل�V الثَّم�ر�اتِ وم�غْف�ر�ةٌ م��ن 
 ).31عمران،  (آل» ...م�دًا ب�ع�یدًالَو� ا=نَّ ب�ینَه�ا وب�ینَه& ا= تَود�کل� نَفْس� م:ا ع�م�لَت	 م�ن	 َخیرٍ م�ح	ض�رSا وم�ا ع�م�لَت	 م�ن س&وء6  تَجِدُ یو�م�. «3
 ).49(توبه، » ف�8 الْف�تْنَة� س�قَطُواْ وا,نَّ ج�ه�نَّم� لَم&ح�یطَةٌ بِالOْاف�رِین� ا=الpم:ن یقُول& اى®ذَن ل8�ّ والp تَْفت�ن8�ّ  وم�نْه&م. «4
» ...الس:بِیل�لَتَاxتُونَ الر�ِج�ال� وتَقْطَع&ونَ  ا=ئ�نَّکم	*  ب�قَکم بِه�ا م�ن	 ا=ح�دٍ م��ن� الْع�الَم�ینم�ا س� الْفَاح�شَةَا,ذْ قَال� ل�قَو�م�ه� ا,نَّکم	 لَتَاxتُونَ  ولُوطًا. «5

  ).30و  29(عنكبوت، 
 ).166و  165(شعرا، » ونَا=نُتم	 قَو�مs ع�اد& ب�ل	م�ا خََلق� لOَم	 ر�ب�Oم	 م�ن	 ا=زْواجOِم  وتَذَر&ونَ٭  الذُّکر�انَ م�ن� الْع�الَم�ین� ا=تَاxتُونَ. «6
 ).3(نور، » ...م�ىYةَ ج�لْدَةo م��نْه&م�اوالز:ان�8 فَاج	ل�دُوا کل: واح�دٍ  الز:ان�یةُ. «7
 ).19(مریم، » تَق�یا کنت�ا,ن8�ّ ا=ع&وذُ بِالر:ح	م�ن م�نک ا,ن  قَالَت	. «8
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 1زینت، ارتباط افراد محرم و نامحرم و... از اموری است كه مورد تأكید قرآن قرار گرفته اسـت. 
  هـای صـحیح ارضـا    باید از راه امانگیزه خوردن و آشامیدن نیز بسیار مورد توجه قرآن است، ا

  قبالً اشاره شد. نیز از موارد دیگر به بعضی 3روی و اسراف ممنوع است؛ زیاده 2شوند.

  های اكتسابی انحراف و كنترل انگیزه

های اكتسابی دارد. گویا هـدف اصـلیِ قـرآن در     گیریِ بسیار روشنی در باب انگیزه قرآن جهت
هـای اكتسـابیِ بسـیار متعـدد و متنـوعی را توصـیه        انگیزه ،بنابراین ؛هدایت بشر همین است

 6،»متقـین « 5،»مـومنین « 4،»عبـادالرحمن « ماننـد ها با تعبیراتی  انگیزهكند و از دارندگان آن  می
كنـد؛ از بسـیاری دیگـر از     تفصـیل بیـان مـی    كند و رفتارهای آنها را بـه  و... یاد می» صدیقین«

و... نهـی  » مسـرفین «، »مترفین«، »كافرین« 7،»منافقین«های اكتسابی نیز با تعبیراتی مثل  انگیزه
هـا بـا    كند؛ طینت اولیه انسان از دیدگاه قرآن خوب است اما خداوند تأكید دارد كه انسـان  می

گیری و درنهایت عمل كنند. عـالوه بـر تعـابیر     سازی و تصمیم اختیار و اراده خودشان، انگیزه
ـ    هـای   داقی نیـز بسـیاری از انگیـزه   كلی كه به بعضی از آنها اشاره شد، قرآن بـه صـورت مص

كه باید از افراط و تفـریط   »بخشنده بودن«دهد؛ به عنوان مثال،  اكتسابی را مورد توجه قرار می
 9كه ضد آن است نیز مورد توجه قرآن قرار گرفته اسـت. » قتور بودن« 8در آن جلوگیری بشود؛

تـدبیر   10تدبیر و مدیریت شود. های اكتسابیِ مختلف حتی برای كودكان نیز باید ایجاد انگیزه
ها در تمام امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و... ضرورت دارد، مـثالً مسـخره    انگیزه

از  11جویی، به كار بردن القاب زشت برای دیگران و... كردن دیگران یا طعن و بدزبانی و عیب
                                                           

فُر&وج�ه&ن: وb{`  ویح	فَظْن�لّ�لْم&وUم�نَاتِ یغْض&ض	ن� م�ن	 ا=ب	ص�ارِه�ن:  قُل و... ٭ فُر&وج�ه&م	 ویح	فَُظوالّ�لْم&وUم�ن�ین� یغُض�وا م�ن	 ا=ب	ص�ارِه�م	  قُل. «1
 ).32و  31نور، » ( ...ن:ا,�b` ل�ب&ع&وَلت�هِ زِیَنتَه&ن:ولْیض	رِب	ن� بِخُم&ِره�ن: ع�ل8َ ج&یوبِهِن: وb{` یب	دِین�  م�نْه�ایب	دِین� زِینَتَه&ن: ا,�b` م�ا ظَه�ر� 

 ).169(بقره، » خُطُواتِ الشَّیطَانِ ا,نَّه& لOَم	 ع�دُو° م�بِینs  تَتَّبِع&واْالنَّاس& کلُواْ م�م:ا ف�8 اال_ر	ضV ح�ال�ال} طَیبًا والp  ا=یه�ا یا. «2
 ).32(اعراف، » وکلُواْ واشْر�ب&واْ والp تُس	رِفُواْ ا,نَّه& الp یح�ب� الْم&س	رِف�ین� .... «3
  ).68_64(فرقان، » ...ه�و�نًا وا,ذَا خَاطَب�ه&م& الْج�اه�لُونَ قَالُوا س�kَlمSا اab`_ر	ضVالر:ح	م�نV الَّذِین� یم	شُونَ ع�ل8َ  وع�ب�اد&. «4
 ).10_1(مؤمنون، » ...اللَّغْوِ م&ع	رِض&ونَ ه&م	 ع�نV والَّذِین�٭  ه&م	 ف�8 ص�klَت�هِم	 خَاش�ع&ونَ الَّذِین�٭  ا=فْلَح� الْم&وUم�نُونَ قَدْ. «5
 وآت8َم�ن	 آم�ن� بِالI�ه� واْلیو�مQ اآلخ�رِ والْم�آلئ�کة� والOْتَابِ والنَِّبیین�  الْبِر:ا=ن تُولُّواْ ۇج&وه�Oم	 ق�ب�ل� الْم�شْرِقِ والْم�غْرِبِ ولَـOن:  اْلبِر: لَّیس�. «6

  ).178(بقره، » ه&م& اْلم&تَّقُونَ وا�ولَـئ�ک ...الْقُر	ب�ی الْم�ال� ع�ل8َ ح&ب�ِه� ذَوِی
(نساء، » کس�ال8َ یر�آو�ونَ النَّاس� والp یذْکر&ونَ الI�ه� ا,ال� قَل�یال� قَام&واْ یخَادِع&ونَ الI�ه� وه&و خَادِع&ه&م	 وا,ذَا قَام&واْ ا,ل8َ الص:ال�ة�  الْم&نَاف�ق�ین� ا,نَّ. «7

 ).67و توبه،  143
8» .pال ).30(اسراء، » تَب	س&ْطه�ا کل: الْب�س	ط� فََتقْع&دَ م�لُومSا م:ح	س&ورSا والpتَج	ع�ل	 یدَک م�غْلُولَةً ا,ل8َ ع&نُق�ک  و
 ).101(اسراء، » ا,ذًا �b`_م	س�Oتُم	 خَشْیةَ اال,نفَاقِ وکانَ اإلنس�انُ قَتُورSا ر�ب�ِیلَّو� ا=نُتم	 تَم	ل�Oونَ خَز�آئ�ن� ر�ح	م�ة�  قُل. «9

 ).61_59(نور، »  ...م�ر:اتٍ ثkَlَث�م�لOَت	 ا=یم�انُکم	 والَّذِین� لَم	 یب	لُغُوا الْح&ُلم� م�نکم	  الَّذِین�ا=یه�ا الَّذِین� آم�نُوا ل�یس	تَاxذِنکم&  یا. «10
ا=ن یOن: خَیرSا م��نْه&ن: وb{` تَلْم�ز&وا  ع�س�8قَو�م� ع�س�8 ا=ن یOونُوا خَیرSا م��نْه&م	 وb{` ن�س�اء م��ن نّ�س�اء  م��نذِین� آم�نُوا b{` یس	خَر	 قَومs ا=یه�ا الَّ یا. «11

  ).12(حجرات، » ه&م& الظَّال�م&ونَ فَا�و�َلئ�کم	 یتُب	 بِى®س� اال�س	م& الْفُس&وق& ب�ع	دَ اab`,یم�انِ وم�ن لَّ بِاab`_ْلقَابِا=نفُس�Oم	 وb{` تَنَاب�ز&وا 



ناپیـدایی مثـل   امـور جزئـی و    مواردی است كه قـرآن تـدبیر صـحیح آن را خواسـته اسـت.     
  1نیز باید تدبیر شود.» كردن  نجوا«

  گیری بحث و نتیجه

  شود چند نكته است: گیری می آنچه از این پژوهش نتیجه
گرایـی،   ای كه در ابتدا مـورد اشـاره قـرار گرفتنـد (تجربـه      های چهارگانه فرض الف) پیش

  دارد.گرایی، دنیامداری)، در رویكرد جامع قرآنی وجود ن نگری، انسان تكاملی
آخرتی و از نگاه فقـط   _ های رفتار، از دیدگاه فقط دنیایی به نگاه دنیایی ب) رفتار و انگیزه

نگـریِ   معنوی و از نگـاه مقطعـیِ اینجـا و اكنـون، بـه نگـاه یكپارچـه        _ مادی، به نگاه مادی
  یابد. شخصیت و انگیزش تغییر می

  اص به عوامل تجربی بیرونی ندارد.ج) در این دیدگاه، عوامل مؤثر بر انگیزش و رفتار، اختص
  كند، نه فقط بخش تجربیِ آن را. های انسان را بررسی می د) این دیدگاه همه رفتارها و انگیزه

طـور   گیریِ تجویزی؛ بنابراین، همـان  گیریِ توصیفی دارد و هم جهت ) این دیدگاه هم جهت ه
  شوند. هم تقسیم می» ت و منفیمثب«شوند، به  تقسیم می» ذاتی و اكتسابی«ها به  كه انگیزه

ــوع  و) بــین انگیــزه ــدارد؛ امــا تعــارضِ » معنــوی _ معنــوی«هــا، تعــارض از ن وجــود ن
  آید. به وجود می» معنوی _  مادی«و » مادی  _  مادی«

های ذاتی متصـور نیسـت، امـا در شـیوه      ها، در اصل وجود انگیزه ز) تدبیر و كنترل انگیزه
های اكتسـابی،   های اكتسابی و شیوه ارضای انگیزه انگیزه های ذاتی، اصل وجود ارضای انگیزه

  هم ممكن است و هم مطلوب.
   

                                                           

 ).11_9(مجادله، » ...الر:س&ولِ وم�ع	ص�یتِیع&ود&ونَ ل�م�ا نُه&وا ع�نْه& ویتَنَاج�و�نَ بِاab`,ثْمQ والْع&دْوانِ  ثُم:تَر� ا,ل8َ الَّذِین� نُه&وا ع�نV النَّج	وی  ا=لَم	. «1
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  منابع

  
الگـوی انگیـزش انسـان در سـازمان از دیـدگاه قـرآن       «)، 1392احمدنیا آالشتی و همكاران (

  .، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)2، شمدیریت اسالمی، فصلنامه »كریم
  امیركبیر. :، تهرانشناسی اسالمی فطرت بنیان روان، )1362اصغر ( احمدی، علی

، »نگاهی به روش تشـویق در ایجـاد انگیـزه از دیـدگاه قـرآن     «، )1390اخالقی، عبدالرحیم (
  .1ش، های مدیریتی اسالم و پژوهش

طراحی الگوی انگیـزش در  )، با راهنمایی میرزایی اهرنجانی، 1376اورعی یزدانی، بدرالدین (
  ه كارشناسی ارشد، رشته مدیریت، دانشگاه تهران.نام ، پایاناسالم

ای،  ، ترجمه فریدون بدرهدینی در قرآن مجید _ مفاهیم اخالقی)، 1378ایزوتسو، توشیهیكو (
  تهران: فرزان.

  .50، شمعرفت، مجله »اسالم دیدگاه از انگیزش مبانی«)، 1380اكبر ( بخشی، علی
شناسـی   منفی نظریه تكامل داروین بر انسانثیرات أبررسی ت«، )1374( یرمرادی، محمدجوادپ

  .15، ش4، سمصباح، فصلنامه »در غرب
معنـوی   _ ارزیابی تحول روانی« ،)1390فاكر (حسین بزرگی و  جانامین  ؛بزرگی، مسعود جان

مطالعــات اســالم و پژوهشــی  _ دو فصــلنامه علمــی ،»در درمــانگری مراجعــان مــذهبی
  .8ش، شناسی روان

، زیر نظر محمد معین و جعفـر شـهیدی، تهـران: مؤسسـه     لغتنامه)، 1325اكبر ( دهخدا، علی
  لغتنامه دهخدا.

  ، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).انگیزش در اخالق از دیدگاه قرآن)، 1387، هادی (اقیرز
  ، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش.انگیزش و هیجان)، 1376ریو، مارشال (

ــادق ( ــا   «)، 1386شــجاعی، محمدص ــاظر آن ب ــدگاه اســالم و تن ــوی از دی ــای معن ــه نیازه نظری
  .116_87، ص1، ششناسی مطالعات اسالم و روانمراتب نیازهای مازلو، دو فصلنامه  سلسله

، قـم: پژوهشـگاه   های روانشـناختی و دینـی   انگیزش و هیجان، نظریه)، 1391(  __________
  حوزه و دانشگاه.

، ترجمـه محمـدباقر موسـوی    المیـزان فـی تفسـیر القـرآن    )، 1362، محمدحسین (طباطبایی
  همدانی، تهران: محمدی.



، قـاهره:  2، جالـنفس  معرفه النفس فـی الكتـاب والسـنه، علـم    )، 1429الزّین، سمیح ( عاطف
  دارالكتاب المصری.
 بنیـاد  مشـهد:  عبـاس عـرب،   ترجمـه  ،شناسـی  روان و قـرآن  )،1376عثمان نجاتی، محمد (

  رضوی. قدس آستان اسالمی های پژوهش
  .136، شمعرفت، مجله »قرآن به قرآن تفسیر قرآنی مبانی«)، 1388فتحی، علی (

منابع انگیزش اخالقی با رویكردی تطبیقی بـین  «)، 1390كریمی (محمدرضا و محمد  ،كاویانی
  .106_81ص ،9، ششناسی مطالعات اسالم و رواندیدگاه عالمه طباطبایی و مازلو، دوفصلنامه 

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناختی قرآن مفاهیم روان)، 1393كاویانی، محمد (
 ، بنغازی: بدار الكتب الوطنیه.رمضان، علم النفس فی االسالم)، 1999محمد القذّافی (

وهـی  ژپ انسـان ، »هـای دینـی   ثیر آن بر آموزهأگرایی هیوم و ت تجربه«، )1389مسلم ( ، محمدی
  .23ش ،7، سدینی

  ، تهران: دانا.شناسی انگیزش و هیجان روان)، 1374الدین بناب، مهدی ( محی
  ، ترجمه سیدحسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی.معناشناسی)، 1386مختار عمر، احمد (
شـناختی، اضـطراب    ثیر آموزش هوش معنوی بـر بهزیسـتی روان  أت ،)1390مرعشی، سیدعلی (

ی ارسـاله دكتـر   ،دانشـجویان دانشـكده صـنعت نفـت اهـواز     وجودی و هوش معنـوی در  
 دانشگاه شهید چمران اهواز. ،تربیتی شناسی و علوم دانشكده روان ،شناسی تخصصی روان

  ، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس.انگیزش و شخصیت)، 1368راهام. اچ (بمزلو، آ
ای و كـاهش   هـای مقابلـه   مهـارت های هوش معنوی بر  آموزش مؤلفه ،)1389معینی، زهره (

تربیتـی.   شناسـی و علـوم   نامه كارشناسی ارشـد. دانشـكده روان   پایان ،اضطراب وجودی
  دانشگاه بجنورد.

، دبیرخانـه  مجموعه مقـاالت ، »های مدیریت اسالمی ویژگی«)، 1372مكارم شیرازی، ناصر (
 .دولتیی، مركز آموزش مدیریت المللی مدیریت اسالم چهارمین سمینار بین

، تهـران:  راهی به رهایی: جستاری در زمینه عقالنیـت و معنویـت  )، 1380ملكیان، مصطفی (
  مؤسسه نگاه معاصر.

  ، ترجمه محمدتقی براهنی، تهران: شركت سهامی چهر.انگیزش و هیجان)، 1363موری، ادوارد (
در اندیشـۀ  شناختی و انگیزش اخالقـی   حلیلی فلسفی از مبنای انسانت«)، 1391نژاد ( مهدوی

  .1، شحكمت صدرایی، مجله »عالمه طباطبایی
  .13، شرواق اندیشه ،»خدامحوری یا اومانیسم«، )1381( نبویان، سیدمحمود

 ، ترجمۀ شهیدی و شیرافكن، تهران: رشد.درمانی و معنویت روان)، 1383ویلیام، وست (


