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چکیده
یکی از مسیرهای شکلگیری روانشناسی اسالمی ،مسأله گزینی از زندگی روزمره و پاسخ با تکیه بر
آموزههای قرآن و روایات است؛ انگیزه عامل ،از مسائلی است که در زندگی روزمره حضوری پررن
دارد؛ فرد مسلمان میتواند انگیزههای مثبت خود را تحت تاثیر آموزههای قرآنی تقویت کند.
این پژوهش با هدف بررسی شیوههای تقویت انگیـزش رفتـار مطلـوب در آیـات قـرآن و روایـات
اسالمی انجام شد .به این منظور ،گزارههای مرتبط با این موضوع شناسایی و استخراج شده و سـاس
با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرارگرفت .یافتـههای پـژوهش نشـان داد کـه
«آگاهسازی به ویژگیهای مثبت فرد»« ،تسهیل عمل»« ،عمومیسازی تکلیف و عمل»« ،تصـور رفتـار
اخالقی با خود»« ،عمل به میزان توان» و «تصور پشیمانی و حسرت بی حاصل» به عنـوان شـیوههای
تقویت انگیزه رفتار مطلوب در منابع دینی به کار رفته اند .همچنین موارد یاد شده در ایـن نوشـتار بـه
همراه مستندات دینی آنها تبیین شد؛ برای الگوسـازی و اسـتفاده از آن شـیوهها در انجـام رفتارهـای
مطلوب ،نمونه هایی نیز از کاربست آن شیوهها در رفتار ذکر شد.
کلیدواژهها :انگیزش ،رفتار مطلوب ،روانشناسی اسالمی ،تنظیم رفتار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشجوی دکتری تخصصی قرآن و متون اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم)ashirzad125@gmail.com( .
 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

(تاریخ دریافت۷۵/۱۱/۳۷ :؛ تاریخ پایرش )۷۷/۳۴/۱۰

مقدمه

بحم در مورد «انگیزش» و اثرات آن در ایجاد و تقویـت رفتـار یکـی از کـاربردی تـرین
مباحم در حوزه روانشناسی است و پژوهشهای روانشناختی نشان میدهد کـه اثرگـااری
فرایندهای ذهنی همچون افکار و احساسات بر رفتار به عنوان هر نوع فعالیت بیرونی انسـان
قابل انکار نیست و برای توضیح و توصیف رفتار میتوان از سـازه انگیـزش اسـتفاده نمـود
(خداپناهی .)۱۰ :۱۰۹۷،به جهت همین کاربردی بودن و تبیین رفتارهای مختلف بـه وسـیله
انگیزش است که در قدیمی ترین نظریات روانشناسی نیـز بـه مباحـم انگیزشـی و عوامـل
ایجاد آن توجه شده است .در مکتب کارکردگرایی« ،این «غریزه» است که نیـروی انگیزشـی
برای رفتارهای سازگارانه با محیط را ایجـاد مـیکنـد» (ریـو )۰۳ :۱۰۷۰ ،و در مکتـب روان
تحلیل گری« ،کشانندههای افراد مانند گرسنگی و میل جنسی است که ایجاد رفتار را در پـی
دارند» (رایس )۰۷ :۱۰۷۳ ،در نظریه موری و مزلو «انگیزش بر اساس نیاز تبیین شده اسـت»
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

(شولتز و شولتز۶۷۳ :۱۰۷۱ ،؛ فـرانکن .)۴۰ :۱۰۷۰ ،در نظریـههای جدیـد تـر بـه نیازهـای

تداومبخشی ،انرژیبخشی و جهتدهی» را در رفتارها خواهـد داشت(شـجاعی)۱۱ :۱۰۷۱ ،

۶۳

و اصوالً «وقتی میپرسیم چرا فرد به شیوه ای خاص رفتار میکنـد در واقـع در مـورد علـت

معنوی نیز توجه شده است (شجاعی .)۱۰۹۶ ،وجه مشترک همه این نظریهها این اسـت کـه
به عوامل درونی اشاره دارند ،در مقابل ،برخی دیدگاه به عوامل بیرونی متمرکز شده و نقـش
تقویت کنندههای محیطی را در انگیزش برجسته کردهاند که از آن جمله میتوان «بـه نظریـه
یادگیری -تقویت و یادگیری اجتماعی اجتماعی» اشاره کرد (فرانکن.)۴۰ :۱۰۷۰ ،
طبق هر یک از این دیـدگاههـا کـه انگیـزش تبیـین شـود ،چهـار کـارکرد «فعالسـازی،

انگیزش او پرسش میکنیم» (گورمن .)۷ :۱۰۹۷ ،در نتیجه مباحم انگیزشـی در دد آن اسـت
که علت و یا به عبارت دیگر ،هدف رفتارهای متفـاوت انسـان را در شـرایط مختلـف تبـین
نموده و همچنین با بکار بردن شیوه هایی انگیزه برخی از رفتارهـای انسـان را افـزایش و یـا
احیاناً از آن بکاهد.
همچنین در فلسفه اخالق نیز با نقش انگیزش در عمل اخالقی روبرو هسـتیم کـه عامـل

موجه سازی به منظور درخواست یک رفتار را میتوان در انگیزه انجام آن جستجو کـرد .بـه
همین جهت «دالیلی که یک حکم الزامی را توجیه میکند همان دالیلـی هسـتند کـه وجـود
انگیزش برای عمل بر وفق آن الزام را اثبات میکنند یا آن دالیل را در بر دارنـد و اگـر کسـی
بگوید یا درباره وی گفته شود که الزام دارد ،پیش فر

این سخن آن است کـه فـرد انگیـزه

هایی برای انجام فعل مورد نظر دارد» (فرنکنا)۱۴۶ :۱۰۵۷ ،
عالوه بر دانش روانشناسی معاصر ،موضوع انگیزش در منابع اسالمی نیز گاهی بصـورت
مستقیم و با کلیدواژه هایی همچون حم ،تحریض ،حض و اثارة و همچنین گاهی بصـورت
غیرمستقیم بیان شده که در آیات داللت کننده بر پاداش و تنبیه و نیز آیاتی که بـر سـبقت در
خیرات داللت دارند مشاهده میشود« .این واژههای غیرمستقیم اگرچه خـود ،بـار انگیزشـی
 .)۹۹ :۱۰۷۰پژوهش حاضر درصدد است که به آیات و روایـاتی باـردازد کـه بـا اسـتفاده از
شیوههای انگیزشی حتی بدون استفاده از کلیدواژههای برانگیزاننده ،درصدد تقویـت انگیـزه
رفتار مورد نظر خود میباشند .بررسی عمیق تر منابع دینی با نگاه روانشناختی نشان میدهـد
که خداوند متعال و حضرات معصومین :در کنار اینکـه احکـام و توصـیههای اسـالمی را
تشریع و بیان مینمودند ،در موارد متعددی از شیوه هایی نیز استفاده نموده کـه عمـل بـه آن
حکم شرعی تسهیل شده و مخاطبان مسلمان به انجام رفتارهای توصیه شده ترغیب گردنـد.
در روایتی از امام صادق 7به این مطلب اشاره شده است(« :خداوند) بـراى آنهـا (مردمـان)
کیفرهایی در دنیا و کیفرهایی در آخرت ،و پاداشهایی در دنیا و پاداشهایی در آخرت نهاده
است تا بوسیله آنها ،ایشان را به نیکی برانگیزاند و به بـدى بـیرغبـت نمایـد» (ابـن بابویـه،
)۴۳۰ :۱۰۷۹
الزم باکر است که یکی از مسائل مهم در حوزه انگیزش این است که همواره والـدین در
ارتباط با فرزندان خود و نیـز مبلغـان دیـن ،مشـاوران و مربیـان در برخـورد بـا مخاطبـان و
مراجعان خویش با چالش اساسی ایجاد رفتارهای مثبت روبرو هستند و اگر بـه ایـن مسـأله
بصورت عمیق تری نگریسته شود به این نتیجه خواهیم رسید که در بسیاری از موارد ،مانعی
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ندارند اما در بافت معناشناختی قرآن ،معنای انگیزشی از آنها اسـتنباط مـیشـود» (کاویـانی،
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بیرونی در انجام یک رفتار وجود نداشته بلکه وجود برخی موانع درونـی اسـت کـه فـرد را
نسبت به انجام یک رفتار مطلوب ،کم میل مینماید .حال در این ورت الزم اسـت کـه بـرای
رفع این مشکل از شیوه هایی در ایجاد یک رفتار استفاده نمود کـه بـا انگیـزش درونـی فـرد
ارتباط داشته و آنها را در جهت انجام رفتار مثبت تقویت نماید.
اما آنچه که امروزه در پژوهشهای انجام شده در منابع اسالمی پیرامون مباحم انگیزشـی
شاهد آن هستیم غالبا به مبانی ،مراتب و نظریات انگیزشی در اسالم و مقایسه آن بـا نظریـات
روانشناسی معاصر پرداختهاند و بخشی از پژوهش هایی که به عوامـل انگیزشـی در قـرآن و
روایات پرداختهاند بیشتر به عوامل انگیزه سازی همچون پاداش و تنبیه اشاره نمودهاند که به
عنوان انگیزه سازهای «اساسی» از آنها یاد میشـود امـا تتبـع بیشـتر و عمیـق تـر در متـون
اسالمی نشان میدهد که عوامل متعددی غیر از این دو عامل نیز وجـود داشـته کـه خداونـد
متعال و حضرات معصومین :به جهت تقویت انگیزه از آنها استفاده نمودهاند که با کنار هم
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قرار دادن شواهد مختلف در متون دینی قابل استخراج میباشند.
همچنین آنچه که بعد از استخراج شیوههای انگیزشـی از متـون دینـی از اهمیـت بـاالیی
برخوردار هست ،کاربردی نمودن آنها و به تعبیر جامع تر ،الگوسازی از آنهاست که بتوان در
رفتارهای دیگر در جامعه کنونی از آنها بهره برد در نتیجه در این پژوهش عالوه بر اسـتخراج
تعدادی از شیوههای تقویت انگیزه ،و ذکر مثالهای کاربردی و نمونه هایی از متون دینـی ،بـه
بیان توصیه هایی نیز در کاربردی نمودن آن شیوهها در عموم رفتارها پرداخته شده است.
روش پژوهش

روش به کار رفته در این مقاله ،روش تحلیل محتوا 1است .محتـوای موجـود در تبیـین و
تحلیل این روشها ،متون اسالمی اعم از قرآن ،احادیم معصومین :و کتب تفسیری بـوده
است و به دلیل اینکه «تحلیل محتوا و دادههای استنتاج شده ،نـه بـا شـمارش آنهـا بلکـه بـا
بررسی و درک مضمون عبارات و کشف ارتباط میـان دادههـا ورت پایرفتـه ،روش تحلیـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Analysis

محتوا از نوع کیفی 1بوده است» (عادل مهربان .)۰۵ :۱۰۷۴ ،به همین منظور ،ابتـدا لغـاتی کـه
به مفهوم انگیزش و معانی قریب به آن داللت داشته از کتب لغوی استخراج شده و با کمـک
نرم افزارهای رایانه ای مورد تایید مجامع تحقیقاتی ،آیاتی که در آن از ایـن لغـات انگیزشـی
استفاده شده استخراج و جمع آوری شده است .اما با توجه اینکه بسیاری از آیات انگیزشـی
قرآن کریم بصورت غیرمستقیم و بدون استفاده از کلیـدواژگان انگیزشـی بـه مقولـه انگیـزه
سازی اشاره دارند ،در گام دوم آیاتی که به توصیهها و فـرامین اسـالمی اشـاره دارنـد جمـع
آوری و نحوه و شیوه بیان اینگونه توصیهها مورد تأمل و دقـت قـرار گرفتـه و در نهایـت از
مجموع دادههای جمع آوری شده ،مواردی که از آنها میتوان به عنوان شیوه تقویـت انگیـزه
بهره برد استخراج گردیده است و با کمک روایات موجود در کتب حدیثی و نیز بـا اسـتفاده

 .1یافتههای پژوهش

در میان موارد متعدد تقویت انگیزش که در متون اسالمی بـه آن اشـاره شـده اسـت ،شـش
شیوه انگیزشی که در قرآن و روایات به منظور ایجاد و تقویت رفتارهای مطلوب مورد اسـتفاده
واقع میشود بیان شده که با توجه بـه هرچـه کـاربردی تـر کـردن ایـن پـژوهش ،توصـیهها و
مثالهایی نیز در کاربست این روشها در حوزههای مختلف اخالقی و تربیتی ذکر شده است.
 .1.1آگاه سازی نسبت به ویژگیهای مثبت فرد

از شیوه هایی که میتواند انگیزه فرد را قبل از انجام یـک عمـل اخالقـی تقویـت نمایـد،
آگاهی دادن او به تواناییها و ویژگیهای مثبتی است که در وجودش قرار داشته و به کمـک
آنها میتوانـد آن عمـل را راحـت تـر انجـام دهـد زیـرا در بسـیاری از اوقـات انسـانها از
ویژگیهای مثبت خود در انجام کارهای دشوار غافل هستند و همین امر سبب شده که برای
شروع کارهای بزرگ و یا تداوم آنها ،انگیزه ای وجود نداشته و یا تقلیل گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Qualitative
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از نظرات مفسرین در ذیل آیات ،این روشها مورد تبیین روانشناختی قرار گرفتهاند.
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در دو آیه قرآن کریم ،خداوند متعال بصورت مستقیم به پیامبر اکرم 6دسـتور داده کـه
نسبت به فریضه «جهاد» انگیزه سازی نماید که این مسأله در آیـه  ۹۴سـوره نسـام و آیـه ۶۷
ال سمؤمنی َن» اشاره شده است« .تحریض در آیه به معنای مبالغـه در

سوره انفال ،با تعبیر « َح ِّر
تشویق و ترغیب نمودن به انجام کاری است» (بیضاوی :۱۴۱۹ ،ج )۶۶ ،۰اما در یکی از ایـن
دو آیه ،خداوند متعال در ادامه آن به مطلبی اشاره میفرماید که سبب تقویـت انگیـزه مؤمنـان
خواهد شد و آن توجه دادن به «نیروی عجیب مؤمنان» در نبرد با کفار است تـا آن جـا کـه د
نفر از مؤمنان میتوانند حریف هزار نفر از کفار گردند البته بـه شـرط اینکـه ایمـان آنـان بـا
شکیبایی همراه گردد.
«اى پیامبر! مؤمنان را به جن

با دشمنان خطرناك برانگیز؛ هرگـاه از شـما بیسـت نفـر بـا

استقامت باشند ،بر دویست نفر غلبه میکنند؛ و اگر د نفر باشند ،بر هـزار نفـر از کسـانی کـه
کافر شدند ،پیروز میگردند؛ چرا که آنها گروهی هستند که نمیفهمند( ».انفال:

1)۶۷
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نکته ای که در کاربست این شیوه در آیه شریفه مشاهده میگردد این اسـت کـه خداونـد

آنها رضوان الهی است در انتظار کشته شدگان در راه خداست ،بدون تردیـد نیـروی عجیبـی

۶۴

به مؤمنان خواهد داد که از جهاد با مشرکان ترسی به دل راه ندهند اما در مقابل کفار از چنین

متعال ،رابطه ویژگی ماکور را با موفقیت در آن عمل نیز بیان نموده اسـت بـه ایـن معنـا کـه
چگونه بیست نفر میتواند بر دویست نفر غالب گردد؟! لاا مشاهده میکنیم که در پایان آیـه
 ۶۷سوره انفال ،خداوند متعال با عبارت «ب َأن سَّهم قَوم ال یَفق سَهونَ » به این رابطه اشاره نمـوده کـه
بر اقناع ذهنی مخاطب افزوده و در نتیجه اثرگااری این شیوه را بیشتر مـینمایـد .آری فهـم
عمیق این معنا که مرگ پایان زندگی نیست و بهترین نعمتهای بهشـتی کـه در رأس همـه

فهمی برخوردار نبوده و مرگ را خط بطالنی بر همه لاتهای دنیوی خود میدانند و همـین
عدم تفقه سبب ضعف آنها در برابر مؤمنان شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نین َعلَی القتال إن یَکسن منکسم عش سرونَ اب سرونَ یَغلبسوا مائَتَین َو إن یَکسن منکسم مائَة یَغلبسوا َألفاً
 .1یا َأی َها النَّبي َح ِّر ال سمؤم َ
َّاین کَف سَروا ب َأن سَّهم قَوم ال یَفق سَهونَ .
م َن ال َ

این شیوه کاربردهای متعددی در رفتارسازیها دارد مثال مشاور دینی بـه جهـت تقویـت
انگیزه مراجع خود نسبت به «تدام زندگی مشترک» میتواند به یکی از ویژگیهـای مثبـت او
که میتواند وی را در زندگی مشترک یاری نموده به همراه تبیین ارتبـاط آن اشـاره نمـوده و
به او بگوید :تو آن مردی هستی که میتوان به او تکیه نمـود پـس زنـدگی مشـترک مـوفقی
خواهی داشت زیرا زنان تمایل دارند که به یک قدرت برتر تکیه کنند.
 .132تسهیل عمل

یکی از شیوههای تقویت انگیزه که بصورت مکرر در آیات قرآن و روایات از آن اسـتفاده
شده است ،شیوه «تسهیل عمل» است .در ورتی که انجام یک رفتار در واقع دشوار بوده و یـا
انجام آن عمل و یا ارائه شناخت دقیق تر نسبت به ابعاد آن ،انجام آن عمل را بـرای مخاطـب
آسان ساخت .این شیوه به دو ورت انجام میگیرد:
صورت اول :به جهت اجرای ورت اول این شیوه بایستی از عباراتی استفاده نمود کـه آن
عبارات بصورت «مستقیم» متضمن «آسان بودن» انجام آن رفتار باشد به عنوان مثال :باال رفتن
از این کوه آسان است
ذوالقرنین در یکی از سفرهای خود به قومی برخورد نمـود و تصـمیم گرفـت آنهـا را بـه
ایمان و عمل الح دعوت و از کفر و ستم برحار دارد ،لاا بر اساس آیـه  ۹۹سـوره کهـف بـه
آنها گفت:
«و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد ،پاداشی نیکوتر خواهد داشت؛ و مـا
دستور آسانی

به او خواهیم داد»1

به جهت اینکه ممکن است عدهای از مردم تصور کنند هنگامی که ایمان بیاورند تکـالیف
و اعمال شاقهای در انتظار آنهاست ذوالقرنین با عبارت َو َسنَقسو سل لَ سه مـن َأمرنَـا یسسـراً در
آغاز دعوت خویش« ،هرگونه تکلیف دشـوار را ماننـد أخـا مالیـات سـنگین از مـردم را در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نی َو َسنَقسو سل لَ سه من َأمرنَا یسسراً
َ .1و َأ َّما َمن َم َام َن َو َعم َ
ل ال ًحا فَلَ سه َج َز ًام س
الحس َ

شیوههای تقویت انگیزش رفتار مطلوب در آیات قرآن و روایات اسالمی

رفاً در ذهن مخاطب دشوار بنماید میتوان در جهت تقویت انگیزه مخاطب ،بـا بیـان آسـانی

۶۷

مسلک خویش نفی نموده و اوامر خویش را اوامری آسان معرفی نموده اسـت» (زمخشـری،
 – ۵۴۷/۱ :۱۴۳۵فخر رازی« .)۴۷۵/۱۱ :۱۴۱۳ ،از آنجا که همه احکام الهی بر آسـانگیـری و
رعایت وسع و توان آدمیان مبتنی است ،هریک از اسوههای قـرآن ماننـد ذوالقـرنین ،ضـمن
رعایت این اصل ،به دعوت تودههای مردم پرداخته اند» (عباسی مقدم)۰۷۹ :۱۰۵۷ ،
همچنین در یکی از روایاتی که از پیامبر اکـرم 6نقـل شـده ،ایشـان دسـتورالعملهای
بسیاری را به حابی خود معاذ بن جبل بیان میفرمایند ،بعد از بیان آن دستورات دینـی ،معـاذ
انجام آنها را دشوار دانسته لاا به پیامبر 6میفرماید« :چه کسی طاقت انجـام آنهـا را دارد!
پیامبر اکرم 6در پاسخ او میفرماید« :ای معاذ! انجام آن اعمال بر کسی که خدا بر او آسـان
گرفته ،آسان است( ».ابن طاووس)۱۱۴ :۱۴۳۶ ،
صورت دوم :برخالف ورت اول که از عبارات مستقیمی استفاده میشده کـه بـر آسـان و
راحت بودن تکلیف داللت مـینمودنـد ،در ورت دوم ایـن شـیوه بایسـتی از عبـارات غیـر
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

مستقیم استفاده نمود ،یعنی مطالبی ارائه شود که برداشت مخاطب از آنها ،آسان بـودن انجـام

شیطان نازل شده اینگونه برداشت میگردد که خداوند انسان را از چنین دشـمنی بـه شـدت

۶۶

برحار داشته و این تأکیدها میتواند نشان از زیاد بودن قدرت شـیاطین باشـد ،امـا در برابـر

آن رفتار میباشد.
در آیات متعددی از قرآن کریم ،خداوند متعال انسان را از دشمنی شیطان بر حـار داشـته
است .در نسه آیه از آیات قرآن کریم شیطان به عنوان «دشمن آشکار انسان» معرفی گردیـده 1و
حتی در یکی از آیات قرآن ،خداوند متعال آنقدر بر دشمنی شیطان نسـبت بـه انسـان تأکیـد
نموده که به آنها امر مینماید که شیطان را دشمن خود بدانند 2.از مجموع آیاتی کـه در مـورد

تمام این دشمنیهای شیطان و قدرت او در فریب انسان ،تنها در یکی از آیـات قـرآن کـریم
خداوند متعال مکر و نیرن

شیطان را ضعیف میانگارد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1از جمله آنهاَ :أ لَم َأع َهد إلَیکسم یا بَني َآد َم َأن ال تَعبس سدوا الشَّ یطانَ إنَّ سه لَکسم َع سد ٌّو سمبین (یس)۶۳ /
وه( ...فاطر)۶ /
 .2إنَّ الشَّ یطانَ لَکسم َع سد ٌّو فَاتَّخاس س

«کسانی که ایمان دارند ،در راه خدا پیکار میکنند؛ و آنها که کافرند ،در راه طاغوت ،پـس
شما با یاران شیطان ،پیکار کنید؛ و از آنها نهراسید؛ زیرا کـه نقشـه شـیطان ،هماننـد قـدرتش
ضعیف است»( 1.نسام)۵۶ :
همانطور که مالحظه میشود ،هنگامی که مسأله مبارزه با دوستان و پیروان شیطان به میان
است ،خداوند متعال مکر و فریب شیطان را که بارها قوی جلوه داده بود ،ضعیف میانگـارد،
«گویا مبارزه با شیطان و دوستان او احتیاج به یک روحیه قوی دارد و نیاز است کـه دشـمنان
در چشم مسلمانان ضعیف جلوه داده شده تا با تشجیع آنان ،بـه مقاتلـه بـا دوسـتان شـیطان
ترغیب گردند»( .فیض کاشانی – ۴۵۱/۱ :۱۴۱۷ ،شـبر .)۱۱۷/۱ :۱۴۱۳ ،امـام بـاقر 7نیـز در
مبارزه با وسوسههای شیطان بر میانگیخت و میفرمود« :پس هرگاه شیطان با شما بـه سـتیز
در میآید ،با آنچه میشناسید به او روى آورید که إنَّ کَی َد الشَّ یطان کانَ َضـعیفا »( .کلینـی،
 )۴۷ /۱ :۱۴۳۵البته بر اساس این آیه قرآن ،ضعیف بودن حیله شیطان به دلیل یـاری خداونـد
نسبت به مومنان است «زیرا برخالف کفار ،مؤمنانی که در راه خدا مبارزه میکنند از یـاری و
حمایت خداوند بهره مند هستند لاا در برابر یاری خداوند قوی ترین حیلههای شـیطان نیـز
محکوم به ضعف خواهند بود»( .طبرسی – ۱۱۵/۰ :۱۰۵۱ ،ابوالفتوح رازی)۱۰/۶ :۱۴۳۹ ،
کاربرد دیگر این شیوه را میتوان در جریان تشریع روزه که مشقت و دشـواری انجـام آن
بر کسی پوشیده نیست مالحظه نمود ،خداوند متعـال در آیـات مربـوط بـه تشـریع روزه از
انگیزه سازیهای متعددی استفاده نموده که یکی از آنها «تسهیل عمـل» اسـت .هنگـامی کـه
خداوند در آیه  ۱۹۰سوره بقره حکم وجوب روزه را بیان میفرماید یـا َأی َهـا الَّـای َن َآمنسـوا
الصیام در آیه بعد ،تعداد روزهایی که بایستی روزه گرفت را با عبارت َأ َّیامـاً
کست َ
ب َعلَیک سسم ِّ
َمع سدودات کم دانسته است« .در نتیجه نکره آمدن «أیام» و اتصاف آن بـه فـت «معـدودات»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

یام الشَّ یطان إنَّ کَی َد الشَّ ـیطان
َّاین َآمنسوا یسقاتلسونَ في َسبیل لال َو ال َ
 .1ال َ
َّاین کَف سَروا یسقاتلسونَ في َسبیل الطَّ اغسوت فَقاتلسوا َأول َ
کانَ َضعیفاً .

شیوههای تقویت انگیزش رفتار مطلوب در آیات قرآن و روایات اسالمی

روایتی ،با استفاده از همین شیوه و همچنین با استناد به همین آیه شریفه ،اصحاب خود را بـه

۶۵

براى این است که بفهماند تکلیف نامبرده (روزه) ناچیز و بـدون مشـقت اسـت ،تـا بـه ایـن
وسیله مکلف را در انجام آن دل و جرأت دهد»( .طباطبایی)۷ /۱ :۱۰۷۳ ،
بکار بردن شیوه تسهیل عمل ،در جریان غزوه بدر نیـز مشـاهده مـیگـردد .طبـق برخـی
نقلهای تاریخی «تعداد مسلمانان در روز جن

بدر ،سیصد و چند نفر سواره و عدهاى پیاده

ذکر شده و در مقابل مشرکین در نهایت فزونی نفر و تجهیزات جنگی بوده که تعـداد آنهـا را
قریب به  ۱۳۳۳نفر ذکر شده است»( .طبرسی )۱۶۹ /۱ :۱۴۱۵ ،طبیعـی اسـت کـه مبـارزه بـا
گروهی که حدوداً سه برابر بیشتر از آنان است و از نظـر تجهیـزات نیـز کامـل ترنـد ،بـرای
مسلمین دشوار به نظر میرسـید و در نتیجـه از انگیـزه کـافی بـرای شـرکت در غـزوه بـدر
برخوردار نبوده باشند به همین جهت خداوند متعـال بـرای تقویـت انگیـزه آنهـا بـه جهـت
شرکت در کارزار بدر ،در خواب ،رؤیایی را به پیامبر نشـان داده کـه در آن ،تعـداد مشـرکین
برای مبارزه با مسلمانان کم بوده است و در نتیجه پیامبر اکرم 6نیز با تعریف این خـواب
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۶۹

برای مسلمین انگیزه آنها را نسبت به مبارزه با کفار تقویـت نمـوده و ایـن مبـارزه دشـوار را
آسان نماید:
«در آن هنگام که خداوند تعداد آنها را درخواب به تو کم نشان داد؛ و اگر آنـان را فـراوان
نشان میداد ،به یقین سست میشدید؛ و درباره شـروع جنـ

بـا آنهـا کارتـان بـه اخـتالف

میکشید؛ ولی خداونـد شـما را از شـر اینهـا سـالم نگـه داشـت؛ خداونـد بـه آنچـه درون
سینههاست ،داناست»( 1.انفال)۴۰ :
همچنین در بیداری نیز در هنگام کارزار بدر ،خداونـد متعـال تعـداد مشـرکین را در نظـر
مسلمانان کمتر از تعداد واقعی آنها نشان میداده است:
«و در آن هنگام که در میدان نبرد،با هم رو به رو شدید ،آنهـا را در نظـر شـما کـم نشـان
میداد؛ و شما را نیز در نظر آنها کم مینمود؛ تا خداوند ،کارى را که میبایست انجـام گیـرد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ـیم بـاَ ات
ال فی َمنَام َ
یرا لَّفَشلتسم َو لَتَنَ َازعتسم فـی األَمـر َو لَک َّ
ال َسـل ََّم إنَّـ سه َعل س
ـن ل َ
 .1إذ یسریک سَه سم ل س
ك قَل ًیال َو لَو أ َراک سَهم کَث ً
الص سدور .

تحقق بخشد؛ تا جن

آغاز گردد و منتهی به شکست آنها شود و شکسـت بخورنـد! و همـه

امور به سوى خدا باز میگردد»( 1.انفال)۴۴ :
این بیان قلت دشمنان ،تا آن حد بود که «در نظر «ابن مسعود» ،حابی گرانقدر پیـامبر،6
گروه  ۱۳۳نفره مشرکان ۵۳ ،نفـر جلـوه مـینمـود»( .طبرسـی )۹۴۱ /۴ :۱۰۵۱ ،و برخـی از
مفسرین نیز دلیل کم جلوه دادن نفرات مشرکین را توسط خداوند« ،جرأت یافتن مسـلمین و
تشجیع آنها به جهت شرکت در غزوه بدر دانسـته انـد»( .طبرسـی – ۹۴۳ /۴ :۱۰۵۱ ،فـیض
کاشانی – ۰۳۶ /۱ :۱۴۱۷ ،طبری )۷ /۱۳ :۱۴۱۱ ،البته شایسـته ذکـر اسـت کـه اگـر قـدرت
مؤمنان را بعالوه قدرت خداوند نمائیم دهـا هـزار لشـکر دشـمن ،عـددی نیـز بـه حسـاب
نشان داده است.
نکته ای که در کاربست این شیوه بایستی بدان توجه نمود این است که تسهیل عمـل کـه
گاهی با آسان انگاری همراه است یک نوع فریب و بیان خالف واقعیـت نیسـت بلکـه آگـاه
نمودن مخاطب با واقعیات است ،واقعیاتی که سبب آسانی انجام آن تکلیـف شـده اسـت در
نتیجه شایسته است در هنگام استفاده از این شیوه در هریک از رفتارها« ،دلیـل آسـان بـودن»
انجام آن تکلیف را برای مخاطب ذکر کنیم تا مخاطب بـا پشـتوانه منطقـی و قـانع کننـده ای
رفتار مورد نظر را آغاز کند و از سخن متکلم بوی فریب استشمام نگردد .بـه عنـوان نمونـه،
پیامبر اکرم 6بعد از بیان آسان بودن انجام آن دستورالعملها به معاذ ،علت آسـان بـودن را
«عنایت خداوند» دانسته است( .ابن طاووس)۱۱۴ :۱۴۳۶ ،
امروزه مربیان تربیتی نیز میتوانند با الهام از این شـیوه دینـی انگیـزه متربیـان خـود را در
جهت انجام تکالیف به ظاهر دشوار دینی تقویـت نماینـد مـثال در مـورد نمـاز بـه دو ورت
مستقیم (البته با ذکر علت آسانی) و غیرمستقیم ،تسهیل عمل نمـود بـه عنـوان نمونـه :نمـاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهم إذ التَقَیتسم فی َأعیسنکسم قَل ًیال َو یسقَلِّلسکم فی َأعیسـنهم لیَقضـی ل َ
ـع
ـرا کَـانَ َمف سع ً
َ .1و إذ یسریک سسم س
لـی لال تسر َج س
س
ـوال َو إ َ
ال أم ً
األس سمور
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نخواهند آمد و لاا این قلیل جلوه دادن مشرکین ،حقیقتی است که خداوند متعال بـه مؤمنـان
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خواندن به دلیل وجود نیاز به پرستش در فطرت آدمی ،کار آسانی است (مستقیم) .مگر هفده
رکعت آن هم در کل شبانه روز چقدر وقت میگیرد؟ (غیر مستقیم)
 .133عمومی سازی تکلیف و عمل

در ورتی که انجام عملی برای مخاطب دشوار باشد ،دانستن اینکه تکلیف مورد نظر ،تنهـا
به عهده او نیست بلکه دیگـران نیـز مشـمول ایـن تکلیـف بـوده و آنهـا نیـز بایـد متحمـل
سختیهای آن شوند میتواند انگیزه فرد را در جهت انجام آن عمل دشوار تقویت نماید.
در آیه شریفه  ۱۹۰سوره بقره که به نظر برخی مفسرین اولین آیـه ای اسـت کـه در سـیر
تشریع روزه نازل گردیده است (طباطبایی ،)۷ /۱ :۱۰۷۳ ،پس از اینکه خداوند حکم وجوب
روزه را که از دشوارترین احکام الهی است برای مؤمنین بیان میفرماید :یا َأی َها الَّای َن َآمنسـوا
َّـاین مـن قَـبلکسم» و در
ـب َعلَـی ال َ
ام بالفاصله به آنها میفرماید« :کَما کست َ
الصی س
کست َ
ب َعلَیک سسم ِّ
نتیجه وجوب روزه بر مسلمین را به وجوب روزه در امتهای گاشته تشبیه مـینمایـد کـه
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

این تعمیم دهی از جانب خداوند سبب شده مؤمنان خود را در انجام این کـار دشـوار ،تنهـا

میخورد ما را به این مطلب رهنمون میکند کـه شـیوه عمـومی سـازی تکلیـف و عمـل در

۵۳

تکالیفی انجام میپایرد که با طبع مخاطب سازگاری و مالئمت نداشته باشد ،زیـرا دو حکـم

ندیده و این مطلب را نیز در نظر بگیرند که ادیان دیگر نیز مشمول حکم وجـوب روزه بـوده
و آنها نیز این سختیها را تحمل نموده اند.تشبیه روزه داری امت اسالمی با امتهای گاشته
میتواند «مؤمنان را به روزه داری ترغیب نموده و آن عمل را در جان آنها گوارا نماید»( .فتح
لال کاشانی۰۹۶ /۱ :۱۰۴۳ :؛ فیض کاشانی)۱۱۹ /۱ :۱۴۱۷ ،
اما تفاوتی که در آیات تشریع «صوم» و احکامی همچون «قصاص» و «وصیت» بـه چشـم

«قصاص» و «وصیت» اگرچه با لفظ «کستب علیکم» تشریع گردیدهاند اما به دلیـل «سـازگاری
«حکم قصاص» با حس انتقام جویی اولیای دم و سازگاری «حکم وصیت» با حس تـرحم و
شفقت ارحام در نتیجه نیازی به مقدمه چینی و استفاده از ایـن شـیوه انگیـزه سـازی نبـود».
(طباطبایی)۶ /۱ :۱۰۷۳ ،
شایسته ذکر است با توجه به ترتیب آیات  ۱۹۴ ،۱۹۰و  ۱۹۷سوره بقره و مفاد ذکـر شـده در

آن آیات پیرامون تشریع روزه ،میتوان گفت که شیوه «عمومی سازی تکلیف و عمل» بـر بیـان
جزئیات عمل و حتی بر بیان فواید و ثمرات انجام آن عمل نیز مقدم است لاا مشاهده مـیکنـیم
ب َعلَی الَّای َن من قَبلکسم» که بیان کننـده تعمـیم اسـت ،بـر عبـارت «ل ََعلَّکسـم
که عبارت «کَما کست َ
تَتَّقسون» که بیان ثمره روزه داری است و عبـاراتی همچـون «ف ََمـن کـانَ مـنکسم َمریضـاً َأو َعلـی
َسفَر »...که در مقام بیان جزئیات عمل و احکام آن است ،مقدم شده است .از ایـن نـوع ترتیـب
آیات متوجه خواهیم شد که تا وحشت ابتدایی از شنیدن حکم نامالئم طبع بـا تعمـیم دهـی از
وجود مخاطب از بین نرود بیان فواید انجام عمل و ذکر جزئیات آن مؤثر نخواهد بود.
کاربرد دیگر این شیوه را میتـوان در افـزایش مقاومـت پیـامبر اکـرم 6در برابـر آزار
مشرکین مشاهده نمود .پیامبر عظیم الشأن اسالم 6در مسـیر مبـارزه بـا شـرک و خرافـه
بزرگوار بارها به پیامبرش یادآور میشود که فقط او نبوده که مـورد اذیـت امـت خـود واقـع
شده بلکه پیامبران گاشته نیز به وضع او دچار بودهانـد و در مسـیر تبلیـد دیـن مشـقتها و
آزارهای بسیاری از مردم زمان خویش دیده اند.
«پیش از تو نیز پیامبرانی تکایب شدند؛ و در برابر تکایبها ،بر و اسـتقامت کردنـد؛ و آزار
دیدند ،تا هنگامی که یارى ما به آنها رسید( 1»...انعام)۰۴ :
این یادآوری که نوعی تعمیم دهی است سبب «تحریض و ترغیب» پیـامبر اکـرم 6بـه
منظور بر بر آزار مشرکین مـیگردد(.طبـری :۱۴۱۱ ،ج .)۱۱۵ ۱۵در نتیجـه تصـور اینکـه در
انجام یک تکلیف سخت ،تنها نیستیم ،قدرت و انگیزه انسان را در انجـام آن عمـل مضـاعف
میکند هچنانکه امروزه دشواری مساله حجاب را میتوان با تعمـیم دهـی حکـم حجـاب و
پوشش در ادیانی غیر از اسالم و نیز در محیط دانشگاهی نیز با بیان اینکه حتی در غـرب نیـز
پوشش دانشجویان از محدودیت برخورداراسـت ،تصـور دشـواری ایـن حکـم را در ذهـن
بانوان تقلیل داد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاهم نَص سرنا...
َ . 1و لَقَد ک ِّسابَت سر سسل من قَبل َ
َصبَ سروا َعلی ما ک ِّسابسوا َو سأوذسوا َحتَّی َأ س
كف َ

شیوههای تقویت انگیزش رفتار مطلوب در آیات قرآن و روایات اسالمی

پرستی متحمل آزارهای بسیاری از جانب مشرکین و منافقین گردیدند اما در مقابـل خداونـد

۵۱

 .134تصور رفتار اخالقی با خود (گوارایی ذهنی)

یکی از شیوههای تقویت انگیزه این است که فرد تصور کند همان عمـل اخالقـی را فـرد
دیگری نسبت به او انجام میدهد ،لات و گوارایی که از این تصـور ذهنـی در فـرد بوجـود
میآید سبب شده که انگیزه فرد نسبت به انجام آن عمل تقویـت گـردد .ایـن شـیوه تقویـت
انگیزه برگرفته از یک اصل اخالقی است که مکـرر در منـابع اسـالمی بـه آن تأکیـد شـده و
امروزه نیز در نظامهای اخالقی در دنیا به عنوان «قاعده طالیی» 1شناخته میگردد .مفـاد ایـن
قاعده ،این جمله معروف است که «با دیگران چنان رفتار کن کـه دوسـت داری آنهـا بـا تـو
رفتار کنی» ( .)Taliaferro, 1998, p.196در روایات مکرری به این شیوه اشاره گردیـده کـه از
جمله آنها میتوان توصیه امام علی 7به فرزندشان اشاره نمود که فرمودند« :آنچه براى خـود
دوست می دارى ،براى جز خود دوست بدار و آنچه تو را خـوش نیایـد ،بـراى او نـاخوش
بشمار و ستم مکن چنان که دوست ندارى بر تو ستم رود» (ابن شعبه حرانی)۵۴ :۱۴۳۴ ،
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۵۱

کاربرد این شیوه را میتوان در سوره نور مشاهده نمود کـه خداونـد متعـال هنگـامی کـه
دستور به عفو و چشم پوشی نموده ،از این شیوه تقویت انگیزه استفاده نموده و میفرماید:
«آیا دوست نمی دارید که خدا شما را بیامرزد؟»( 2نور)۱۱ :
در این آیه شریفه خداوند متعال ،گویا از انسانها خواسته که یک لحظـه تصـور کننـد کـه
چقدر لات بخش است که شخصی آن هم مانند پروردگار عالَم ،انسـان را مـورد بخشـش و
آمرزش قرار دهد ،حال که اینقدر بخشش توسط خداوند نسبت به شما گواراست پس طعـم
این گوارایی را به دیگران نیز بچشانید.
همچنین روزی حسن بن َجهم به محضر امام رضا 7مشرف شـد .وی متوجـه شـد کـه
حضرت ،ظاهری آراسته دارد و خضـاب نیـز نمـوده اسـت ،بـا تعجـب پرسـید« :خضـاب
کردهاید؟» امام فرمود« :بله...؛ همسر تو دوست دارد در تو همان زیبایی و آراسـتگی را ببینـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َکم
ال ل س
َ .2و لیَعفسوا َو لیَصف سَحوا أ َال تسحبونَ أن یَغف َر ل س

1. golden rule

که تو دوست داری در او ببینی» (طبرسی .)۹۱ :۱۴۱۱ ،امام رضا 7در این روایـت ،مخاطـب
را متوجه این معنا نمودند که همچنانکه دوست دارید همسر شما خود را بـرای شـما زینـت
نماید شما نیز خود را برای او بیارائید ،در نتیجه تصور لات همسری زیبا در ذهـن او سـبب
تقویت انگیزه او برای آراستن خویش برای همسرش میگردد.
امروزه استفاده از این شیوه در بسیاری از توصـیههای اخالقـی کـاربرد دارد کـه یکـی از
کاربردهای آن را میتوان در اخالق کارمندی مشاهده نمود لاا به منظور مراعات بیشتر حـق
ارباب رجوع میتوان به کارمندان یک اداره اینگونه گفت :همانطور که دوست داری بـه کـار
تو به سرعت رسیدگی شود پس تو نیز با سرعت بیشتری به کار دیگران رسیدگی کن.
 .135عمل به میزان توان

بیمناک شوند و آن تصور ،عدم مقدور بودن انجام آن تکلیف برای اوست .ایـن چنـین افـراد
هنگامی که عمل مورد نظر را فراتر از حد توان و قدرت خود ببینند با این نگاه که حتـی اگـر
آغاز به عمل هم نماید پایان دادن به آن نیز دشوار خواهد بود ،دست از آغاز عمل بر مـیدارد
در نتیجه آگاهی دادن مخاطب به اینکه «این عمل در توان تو خواهد بود» و یـا «هرچقـدر در
توان داری آن عمل را انجام بده» ،سبب تقویـت انگیـزه مخاطـب بـه جهـت آغـاز آن عمـل
خواهد بود.
به عنوان نمونه خداوند متعال در سوره مؤمنون ،پس از اینکـه صـفات متعـددی را بـرای
مؤمنان ذکر میفرماید بعد از اتمام آن صفات ،این اطمینان را به مخاطبین خود مـیدهـد کـه
مبادا تصور کنند که متصف شدن به این صفات نیکو از عهده او خارج اسـت و جـز اولیـای
الهی کسی نمی تواند به آن صفات دست یابد ،خیر؛ بلکه صفات ذکر شده در این سـوره بـه
گونه ای بوده که در توان همه انسانهاست که آنها را در خود ایجاد نمایند لاا بعـد از بیـان آن
ـعها( ...مؤمنـون )۶۱/در نتیجـه آیـه شـریفه
صفات میفرمایدَ :و ال نسکَلِّ س
ـف نَفسـاً إالَّ سوس َ
درصدد آن است که مردم را به سوى آن صفاتی که بـراى مـؤمنین ذکـر فرمـوده «ترغیـب و
تشویق» نماید (طباطبایی.)۴۱ /۱۷ :۱۰۷۳ ،
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در برخی افراد تصوری وجود داشته که سبب میشـود از آغـاز نمـودن برخـی تکـالیف

۵۰

همچنین خداوند متعال در آیه  ۱۴و  ۱۷سوره تغابن خطاب به مؤمنان نموده و بـه آنهـا در
مورد دشمنی برخی از همسران و فرزندان و مایه آزمایش بودن اموال و فرزندان هشـدار داده
و رعایت احتیاط و تقوای الهی را در تعامل با آنان خواستار شده اسـتو بـا توجـه بـه مـرتبط
بودن این دستورات با دوست داشتنیهای انسان ممکن است که مخاطب تصـور نمایـد کـه
تقوای نسبت به اموال ،همسران و فرزندان دشوار بوده و از عهده او خارج است لاا بالفاصله
خداوند قیدی زده و در آیه بعد ،تقوای نسبت به آنها را مشـروط بـه تـوان مؤمنـان نمـوده و
ال َما استَطَ عتسم( ...تغابن .)۱۶/عالمه طباطبایی نیز سیاق ایـن آیـه را «سـیاق
فرمود :فَاتَّقسوا ل َ
دعوت و تشویق به اطاعت خدا و مجاهده در راه او میداند»( .طباطبایی)۰۳۹ /۱۷ :۱۰۷۳ ،
همچنین کاربرد این شیوه را میتوان در حدیثی از امام صادق 7مشاهده نمود ،ایشـان در
نامه ای از اصحابشان میخواهند که در تمام ساعات شبانه روز یاد خـدا را فرامـوش نکننـد،
اما به نظر میرسد که برای همه مقدور نباشد که هیچ ساعتی از از ذکر خدا غافل نباشند ،لـاا
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امام صادق 7دستور خود را مقید به عبارت «هرچقدر که مـیتوانیـد» مـینمایـد (کلینـی،
)۵ /۷ :۱۴۳۵
 .136تصور پشیمانی و حسرت بی حاصل

یکی از شیوههای تقویت انگیزه در انجام یک عمل اخالقی آن است کـه مخاطـب تصـور
کند در ورت انجام ندادن این عمل ،روزی فرا میرسد که از انجام ندادن آن ،سخت پشـیمان
شده و در آن زمان حسرت بازگشت به گاشته به جهت انجـام آن را خواهـد داشـت .رکـن
اصلی اجرای این شیوه حس «پشیمانی» است که «حسرت» را به دنبال خواهد داشت.
در سوره زمر خداوند متعال پس از اینکه از مخاطبین خود میخواهد از بهترین دستورات
او پیروی نمایند ،از این شیوه تقویت انگیزه استفاده نموده و مخاطبین خود را یـادآور زمـانی
نموده که روز قیامت و عاابهای آن بطور ناگهانی فرا رسیده و آن زمان اسـت کـه پشـیمان
شده و حسرت گاشته را خواهند خورد.
«و از بهترین دستورهایی که از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده پیروى کنیـد پـیش از
آنکه عااب ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید! * مبادا کسی روز قیامـت

بگوید« :افسوس بر من از کوتاهیهایی که در اطاعت فرمان خدا کـردم و از مسـخرهکننـدگان
بودم!» »( 1زمر ۷۷ :و )۷۶
نمونه ای دیگر از این شیوه را میتـوان در سـوره منـافقون مالحظـه نمـود ،هنگـامی کـه
خداوند مؤمنان را توصیه به «انفاق» مینماید به آنان هشدار داده که زمانی خواهد رسـید کـه
دیگر توان انفاق در راه خدا را نخواهند داشت و آن ،زمان «مرگ» است که دیگر پشـیمانی و
حسرت سودی نخواهد داشت.
«از آنچه به شما روزى دادهایم انفاق کنید ،پیش از آنکه مـرگ یکـی از شـما فـرا رسـد و
بگوید« :پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر نینـداختی تـا دقـه دهـم و از الحـان
باشم؟!»( 2منافقون)۱۳ :
«در حقیقت دو آیه فوق درصدد بیان این آگاهی است که هنگامی که تاخیرانداختن مـرگ
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موکول به زمانی نمود که دیگر آن پشیمانی سودی نخواهد داشت و یا حداقل جبران گاشـته
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امکاناایر نبوده و وقوع آن حتمی است ،پس باید هرچه سریعتر واجبات شـرعیه ای کـه بـه
عهده انسان گااشته شده را انجام داده و خود را برای مالقات الهی آماده نماید» (زمخشـری،
 )۷۴۴/۴ :۱۴۳۵در نتیجه تحریک کنندگی و سرعت بخشیدن بـه انجـام کارهـا از خصـائ
این آیات است.
ل
اباعبـدال الحسـین 7از ایـن
همچنین امام صادق 7در جهت تقویت انگیزه بـرای زیـارت
شیوه استفاده نموده و فرمودند« :زیارت قبر حسین 7را وا مگاار که هر کـس آن را وا گـاارد،
چنان حسرتی میخورد که آرزو میکند کاش قبر او نزدش بود» (طوسی)۴۵ /۶ :۱۴۳۵ ،
شایسته ذکر است که به منظور اثرگااری بیشتر این شیوه ،بایستی پشـیمانی و حسـرت را
دشوار باشد .امروزه از این شیوه را میتوان به منظور تقویت انگیزه اجرای دستورات اخالقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1وَ اتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَن تَقُولَ نَفْسٌ یَاحَسْرَتىَ عَلىَ
مَا فَرَّطتُ فىِ جَنبِ اللَّهِ وَ إِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ
َ
َ
َ
َ
ـدقَ َو أکسـن
ب لَو ال أ َّخرتَني إلی أ َجل قَریب فَأ َّص َّ
َ .2و َأنفقسوا من ما َر َزقناکسم من قَبل َأن یَأت َي َأ َح َدک سسم ال َمو س
ت فَیَقسولَ َر ِّ
الصالحی َن
م َن َّ

نیز استفاده نمود مثال به منظور ترغیب جوانان به نیکی با والدین خود ،میتـوان بیـان نمـود:
اْلن بهترین زمان برای دستگیری از پدر و مادر است زیـرا زمـانی خواهـد رسـید کـه آن دو
نعمت آسمانی در میان ما نبوده و ما پشیمان از اینکه ای کاش بیشتر به نیازهای آنها رسیدگی
میکردیم.
نقد و بررسی

بخشی از شیوههای تقویت انگیزه در آیات قرآن کریم و روایات ،مبتنی بـر تسـهیل عمـل
برای مکلفین هست که در برخی از موارد با نشان دادن ابعـاد آسـان بـودن انجـام رفتـار ،در
برخی دیگر با بیان شمولیت انجام تکلیف در دیگر مکلفـین ،در مـواردی بـا بیـان شـرطیت
قدرت در انجام رفتار مورد نظر و نیز در برخی موارد با بیان تواناییهای مخـاطبین در انجـام
آن عمل ورت گرفته است که البته این بیان تواناییهای مخاطب در انجـام تکـالیف خواسـته
شده میتواند با مفاهیمی همچون خودباوری و اعتماد به نفس نیـز همخـوانی داشـته باشـد.
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توضیح آنکه نمی توان انکار نمود که بسیاری از سستیها و عدم آغاز رفتارهای مطلـوب بـه

که مفهوم «احساس خودکارآمدی» 1روانشناسی به نام «بندورا» به این مطلب اشـاره دارد .بـه
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منظور رسیدن به احساس خودکارآمدی ،یکی از منابع ایجاد آن در فرد« ،قانع سازی کالمـی»

دلیل عدم آگاهی از تواناییهای وجودی انسان و نیز عدم خودباوری است که مـیتوانـد راه
پیش رو را برای او سخت جلوه دهد به همین جهت ایجاد خودباوری که با شناخت و تکیـه
بر توانمندیهای آنان ورت میگیرد به عنوان روشی مؤثر در تقویت انگیزه خواهد بود.
امروزه در دانش روانشناسی نیز ،قضاوت فرد نسبت به مهارتها و تواناییهـای خـویش
به منظور داشتن یک عملکرد ثمربخش به عنوان یک نیروی «انگیزه دهنده» مطرح مـیشـود

یا تلقین توسط دیگران است که سبب شده فرد بیشتر روی توانمندیها و استعدادهای خـود
و کمتــر روی ضــعفهای خــویش تمرکــز نمایــد (ریــو ۱۴۰ :۱۰۷۰ ،و  )۱۴۶در نتیجــه
خودکارآمدی به اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکالیف در شرایط خـاص اشـاره دارد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-efficacy

میتواند عامل انگیزشی برای رفتار مطلوب باشد.
یکی دیگر از شیوههای انگیزشی رفتار مطلوب در آیات و روایات« ،تصور رفتار اخالقـی
با خود» است .در تبیین این یافته میتوان گفـت ایـن شـیوه تقویـت برگرفتـه از یـک اصـل
اخالقی است که امروزه نیز در نظامهای اخالقی در دنیا به عنوان یک اصـل شـناخته شـده و
همه پایر میباشد یعنی «با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری آنها با تو رفتار کنی» .بـه
نظر میرسد در این شیوه ،عامل اصلی انگیزشی «حب ذات» است ،زیرا یکـی از احساسـات
انسان درباره خویش که فطرى و همگانی است ،دوست داشتن خود ،یا بـهاصـطالح «حـب
ذات» است .این دوست داشتن فطرى ،باعم شده است برخی نظریات اخالقی ،ناظر به ایـن
ویژگی انسان بوده که از آن به «خودگرایی» تعبیر میشود .معتقدین به این نظریـه قائلنـد کـه
 )۱۱۱ :۱۰۷۱اگرچه حب ذات یک عامل زیربنایی برای ترغیـب انسـان بـه انجـام کارهـای
متعددی است اما گوارایی انجام آن عمل با ایجاد یک بستر خیالی ،بصورت قوی این محبـت
را در وجود آدمی تحریک کرده و به سمت رفتار مورد نظر سوق میدهد.
خیال پردازی و نفش آن در انگیزه سازی عالوه بر اینکه در شیوه «تصور رفتار اخالقی بـا
خود» مشاهده میشود ،در شیوه «پشیمانی و حسرت بی حاصل» نیز دیـده مـیشـود کـه بـا
تصویرسازی آینده حسرت آمیز همراه است .قابل توجـه اسـت کـه در میـان فیلسـوفان نیـز
مباحم انگیزش مورد توجه بوده و اهمیت خیال پردازی در ایجاد شـوق بـه انجـام عمـل از
ارکان انگیزه سازی بوده که این تخیل در آثار فارابی به عنوان «جزم نزوعی نفـس» در ایجـاد
انگیزه (فارابی )۵۱ :۱۰۹۴ ،و در آثار ابن رشد اندلسی بـه عنـوان «عامـل انگیزشـی درونـی»
محسوب میشود (اندلسی ،بیتا .)۱۱۶ :البته هرچـه تصـویر سـازی آینـده حسـرت آمیـز بـا
هنرمندی بیشتری همراه باشد اثرگااری بیشتری در مخاطب خواهد داشت.
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«انسان همواره به گونهاى رفتار میکند که خیر و نفع خویش را تـأمین کنـد»( .سـبحانینیـا،
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نتیجه گیری

باتوجه به روشهای متعدد تقویت انگیزه در قرآن کریم و بررسـی هریـک از آنهـا ،یـک
مبنای روانشناختی مبتنی بر آیات قرآن کریم میتوان استخراج نمود به این معنا کـه خداونـد
متعال که خود ،آگاه ترین اشخاص به ویژگیها و خصائ

روانی انسـانهاسـت در تشـریع

احکام و بیان توصیههای خود از ویژگیهای روانی انسانها غفلت ننموده و بـر اسـاس آنهـا
تکالیف را تشریع نموده است که این امر سبب آسان تر شدن عمل به احکام شرعی است که
با حکمت باری تعالی نیز همخوانی دارد زیـرا حکمـت خداونـد اقتضـام دارد کـه پـیش از
مکلَّف نمودن انسانها ،مسیر انجام آن تکالیف را تسهیل نماید که امیرالمـؤمنین علـی 7نیـز
در حدیثی به این مطلب اشاره نموده و فرمودند(« :خداوند) راههـای اطاعـت را بـرای شـما
آسان نموده است» (شریف الرضی.)۱۱۱ :۱۴۱۴ ،
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 .۱۹کلینی ،محمد بن یعقوب ،)۱۴۳۵( ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .۱۷گورمن ،فیل ،)۱۰۹۷( ،انگیزش و هیجان ،دانژه ،تهران.

 .۰۳سانتراک ،جان دبلیو ،)۱۰۹۹( ،.زمینه روان شناسی ،رسا ،تهران.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۹۳

 .۰۱سبحانی نیا ،محمد ،)۱۰۷۰( ،قرآن ،کتاب اخالق ،دارالحدیم ،قم.
ل
عبدال ،)۱۴۱۳( ،تفسیر القرآن الکریم ،انتشارات دارالهجرة ،قم.
 .۰۱شبر،
 .33شجاعی ،محمدصادق ،)۱۰۷۱( ،انگیزش و هیجان با نگرش به منابع اسالمی ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه ،قم.
 .۰۴ــــــــــــــــــــ « ،)۱۰۹۶( ،نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسالم و تناظر آن با
سلسله مراتب نیازهای مازلو» ،مجله مطالعات اسالم و روانشناسی ،شماره  ،۱صفحه  ۹۵الی
.۱۱۶
 .۰۷شریف الرضی ،محمد بن حسین ،)۱۴۱۴( ،نهج البالغة ،هجرت ،قم.
 .۰۶شولتز و شولتز ،دوان پی .و سیدنی الن ،)1322( ،نظریههای شخصیت ،ویرایش ،تهران.

37. Taliaferro, Charles, )0998(, Contemporary philosophy of religion, Blackwell
publishers.

