تدوین الگوی منابع انگیزش اخالقی در قرآن
(بر اساس کتاب تفسیرالمیزان)
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و تبیین نظام انگیزش اخالقی در قرآن کریم و ارائه الگویی
برای آن بر اساس کتاب تفسیرالمیزان است .روش انجام تحقیق ،روش توصیفی ـ تحلیلی است و
از شیوه استنتاج قیاسی برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق بهرهگیری شده است .نتایج به دست
آمده از این پژوهش ،بیانگر آن است که دست کم شش منبع انگیزشی برای اخالقورزی وجود
دارد .در این الگو« ،گرایشات فطری» به منزله انگیزه پایه و مبنایی برای اخالقورزی مطرح
میشوند .مسیر تغییرات اصلی در انگیزش اخالقی را میتوان از «مقبولیت اجتماعی» به «آسایش
اخروی» و سپس «محبت الهی» در نظر گرفت .طبیعتاً برای پیشرفت در هر مرحله ،مشاهده و
الهام گرفتن از «الگو»های متناسب ،منبع انگیزشی مفیدی خواهد بود .همچنین ،هر مرتبه از
انگیزهها و اعمال اخالقی ،به مرور بر اثر مداومت« ،منش تقوایی» متناسب با خود را ایجاد میکند
که آن هم به نوبه خود میتواند به عنوان یک منبع انگیزشی قدرتمند و مکمل وارد عمل شود.

واژگان کلیدی
قرآن کریم ،الگوی انگیزش اخالقی ،منش تقوایی ،منابع انگیزشی ،تفسیرالمیزان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تاریخ دریافت مقاله۱931/4/2 :؛ تاریخ پذیرش۱931/3/۱4 :
f_vodgdani@yahoo.com
2ـ استادیار گروه معارف اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي

  6دوفصلنامه علمي ـ ترویجي علوم تربيتي از دیدگاه اسالم  /پایيز و زمستان  /۱931سال چهارم  /شماره 7

1ـ بیان مسئله
مقوله اخالق و پایبندی به ارزشهای اخالقي ،همواره به عنوان یکي از اساسيترین عوامل مؤثر بر
سالمت و سعادت فردی و ساماندهنده نظام اجتماعي ،در طول تاریخ مورد توجه اندیشمندان و
متفکران اجتماعي بوده است .در همين راستا ،نهادهای گوناگوني از جمله نهاد خانواده و نهاد تعليم و
تربيت به صورت جدی ،تربيت اخالقي نسلهای جدید را سرلوحه کار خود قرار دادهاند .البته تربيت،
دشواریهای خاص خود را دارد و یکي از این پيچيدگيها ،مسئله «انگيزش اخالقي» ۱است .فراهم
کردن انگيزه اخالقي مناسب ،ميتواند شکاف ميان نظر و عمل را پر کند .لذا غفلت از بحث انگيزش
اخالقي و بسنده کردن به آموزش نظری ارزشها ميتواند منجر به بيثمر ماندن برنامههای تربيت
اخالقي شود .بر این اساس ،انگيزش اخالقي ،یکي از بحثهای مهم در فلسفه اخالق و به ویژه ،در
روانشناسي اخالق است.
هيچ فعل اختياری بدون انگيزه محقق نميشود؛ به همين دليل عمل اخالقي هم از این قاعده
مستثني نيست .انگيزهها ،فرد را در موقعيتهای مختلف فعال کرده و به حرکت و جنبش وا ميدارند
(اسماعيلي تاجيك .)۱9۱۱ ،انگيزهها ،نيروهایي هستند که موجب بروز فعاليت یا رفتار خاص یا تداوم آن
شده و به سوی هدفهایي طي طریق ميکنند که ممکن است از روی شعور آگاه یا شعور نيمهآگاه باشد
(آقا پيروز و همکاران ،۱9۱1 ،ص .)۱4۱انگيزه اخالقي نيز ،فرآیندی است که با آن ،فرد برای عمل اخالقي،
ارزشي باالتر از دیگر اعمال قائل شده (بایلي و توما ،22۱2 ،ص )6و به آن جامه عمل ميپوشاند.
اندیشمندان و پژوهشگران اخالق در طول تاریخ به دنبال یافتن مبدأ ،انگيزه و محرکي بودهاند که
آدمي را به عمل اخالقي وا ميدارد« .سقراط» به عنوان یکي از قدیميترین اندیشمندان اخالق ،منشأ
انگيزش اخالقي انسان را ،آگاهي و معرفت دانسته و معتقد بود اگر انسان ،خوبي و بدی را به درستي
بشناسد ،هرگز مرتکب بداخالقي نميشود .بعدها «ارسطو» به این نظر به دیده تردید نگریست و بيان کرد
که علم به تنهایي نميتواند منشأ اخالقورزی شود و بسياری از افراد با اینکه خوب و بد را ميشناسند ،اما
ممکن است در عمل به دانستههای خود پایبند نباشند .لذا پای مباحثي چون اراده و اميال را به بحث
انگيزش اخالقي باز کرد« .هيوم» ،اميال را ریشه تمام کارها و از جمله اعمال اخالقي یا غيراخالقي
دانست (توماس ،ترجمه منصور نصيری ،۱9۱4 ،ص .)92امروزه نيز بسياری از اندیشمندان و نظریهپردازان اخالق

1- Moral motivation
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معتقدند که شناخت و معرفت اخالقي ،اگر چه ميتواند توجيهکننده عمل اخالقي باشد ،اما برای برانگيختن
افراد به انجام رفتار اخالقي ،کافي نيست .برخي تحقيقات ميداني نيز از این نظر حمایت کرده و نشان مي
دهند علم به ارزشهای اخالقي ،پایبندی به عمل اخالقي را تضمين نميکند (بلزی۱3۱2 ،؛ توما۱334 ،؛
اسماعيلي۱973 ،؛ طالبي۱9۱2 ،؛ بيات.)۱972 ،

در نظریات جدیدتر ،نادینگز ۱332( ۱و  ،)۱331حس همدردی یا همدلي را به عنوان اساس عملکرد
اخالقي مورد تأکيد ویژه قرار داده است .سپس هاردی )2226( 2در نگاهي جامعتر ،هویت ،استدالل و
عواطف را به عنوان سه منبع انگيزش اخالقي معرفي کرد .پس از او ویسبراد )2223 ( 9نشان داد که
صفات شخصي (مانند تقوا) یا شرایط محيطي (مانند انگيزش اخالقي) ،ميتوانند باعث ارتباط بين
استدالل اخالقي و رفتار اخالقي شوند .اسکالمن( 4ترجمه جهانگيرزاده )۱9۱7 ،عنوان کرد که دست کم سه
منبع مستقل برای انگيزش اخالقي وجود دارد :تحریك همدلي ،تعلقات اخالقي (یا همانندسازی با
الگوهای اخالقي) و تعهد به اصول اخالقي یا استانداردهای شخصي در مورد درست و غلط .به این
ترتيب ،شاهد تالش فراوان اندیشمندان و پژوهشگران اخالق در سراسر جهان در پي دستيابي به
مؤثرترین منابع انگيزشي برای عمل اخالقي هستيم؛ اما به رغم نظریهپردازیهای گوناگون ،هنوز
کاستيها و نواقص زیادی در این مورد وجود دارد و نظامهای تربيتي همچنان با مسئله ضعف انگيزشي
متربيان دست به گریبان هستند .به نظر ميرسد تکاپوی فکری بشر در این زمينه ،آنگونه که باید ،مثمر
ثمر واقع نشده است و بهویژه در فضای جهانبيني اسالمي اميد ميرود که بتوان در پرتوی بهرهگيری
از آموزههای قرآن کریم ،پاسخ بهتری برای این مسئله یافت.
آیات قرآن کریم اجماالً به این مطلب اشاره دارند که در بسياری از اوقات ،افراد ممکن است به
رغم داشتن معرفت ،بر خالف علم خود عمل کنند .1لذا به نظر ميرسد در فاصله ميان علم تا عمل،
عوامل دیگری نيز تأثيرگذار باشد .در این زمينه ميتوان با بررسي دقيقتر آیات ،به ساختار نظاممندی
از انگيزش اخالقي دست یافت که این پژوهش دقيقا در همين راستا انجام گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Noddings, N.
2- Hardy, S. A.
3- Weisbrod, E.
4- Schulman, M.
 1ـ مانند" :و جَحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلماً و عُلوّاً" (نمل )۱4 ،و "و اتلُ عليهم نبأَ الّذی آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعهُ الشيطانُ
فکانَ من الغاوین" (اعراف.)۱71 ،
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مسئله اصلي این تحقيق ،وجود کاستي در نظام انگيزش اخالقي انسانها است و هدف پژوهشگر،
شناسایي نظام انگيزش اخالقي مناسب برای متربيان بر اساس قرآن کریم و کتاب تفسيرالميزان
است .در جهانبيني دیني ،خداوند متعال به عنوان خالق و مربي بشر ،ساختارها و ویژگيهای روحي و
رواني انسانها را به بهترین وجه ميشناسد و ميتواند او را به اخالقورزی برانگيزد .در پژوهشهایي
که تا کنون در این زمينه انجام شده ،عمدتاً سه عامل تحسين اجتماع ،ثواب و عقاب اخروی و محبت
الهي (مهدوینژاد )۱93۱ ،یا فطریات شناختي ،خداگرایي و کمالگرایي انسان (رزاقي )۱977 ،به عنوان
منابع انگيزشي اخالق معرفي شدهاند .در این تحقيق تالش شده تا الگویي کاملتر برای انگيزش
اخالقي بر اساس کتاب تفسيرالميزان ارائه شود .در این راستا به سؤاالت زیر پاسخ داده ميشود:
۱ـ منابع انگيزش اخالقي در قرآن کریم (بر اساس تفسيرالميزان) کدامند؟
2ـ چگونه ميتوان منابع انگيزشي مذکور را در قالب الگویي سازماندهي کرد؟

2ـ روش
این پژوهش از نوع نظری بنيادی است .پژوهش بنيادی برای کسب دانش بيشتر و کشف قوانين کلي
حاکم بر پدیدهها انجام ميشود و در عين حال ،پایهای برای برنامهریزی فعاليتهای عملي فراهم
ميکند (دالور ،۱9۱4 ،ص12؛ شریفي ،۱9۱9 ،ص .)۱1همچنين در این پژوهش ،منشأ انگيزش اخالقي از
دیدگاه قرآن کریم و به ویژه بر اساس کتاب تفسيرالميزان مورد بررسي قرار ميگيرد .در عين حال،
این پژوهش ميتواند به عنوان پایه تحقيقات کاربردی و طراحي برنامههای مؤثر در زمينه تربيت
اخالقي مورد استفاده قرار گيرد؛ زیرا بخش مهمي از هر برنامه تربيت اخالقي ،به ایجاد و تقویت
انگيزههای مناسب و ارتقاء سطح انگيزشي متربيان اختصاص دارد .روش پژوهش ،توصيفي ـ تحليلي
است .در روش توصيفي ـ تحليلي ،اطالعاتي که از طریق بررسي اسناد ،مدارک و کتابها به دست
ميآید ،به گونهای سامان داده ميشود که بتوان به پرسشهای پژوهشي پاسخ داد (سرمد و همکاران،
 .)۱976در این پژوهش نيز یافتهها به قصد طراحي الگوی نظام انگيزشي انسان سازماندهي ميشوند.

3ـ یافتهها
خداوند بر اساس علم و حکمت خویش ،انسانها را چه به لحاظ خصوصيات جسمي و چه از نظر ویژگي
ها و ساختارهای روحي و رواني ،مختلف و متفاوت آفریده است .به همان نسبت ،عنایت به تفاوتهای
فردی و توجه به مراتب وجودی انسانها در برنامههای تربيتي قرآن نيز به وضوح لحاظ شده است.
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نظام انگيزشي نيز یکي از وجوه مهم برنامه تربيتي انسانها است .با تأمل در آیات قرآن کریم ميتوان
عوامل انگيزشي متفاوتي را مشاهده و در نهایت با تعمق بيشتر ،آنها را به صورتي نظاممند دستهبندی
و سازماندهي کرد .در ادامه ،ابتدا منابع انگيزشي مختلف در قرآن کریم به طور کلي معرفي شده و
سپس تالش خواهد شد تا این منابع انگيزشي در قالب الگویي سازماندهي شوند.
1ـ3ـ انگیزههای اخالقورزی در قرآن کریم
شمار زیادی از آیات قرآن کریم به تبيين خوبيها و بدیها و به عبارت دیگر ،به تقویت و تعميق بعد
شناختي انسان پرداخته است .اما قطعاً در ارتباط با بعد انگيزشي انسان نيز ،آموزههای مفيدی در قرآن
کریم وجود دارد .نویسنده در این تحقيق از طریق بررسي تفسير آیات قرآن کریم در تفسيرالميزان،
شش منبع انگيزشي در زمينه اخالق را شناسایي کرده است:
1ـ1ـ3ـ گرایش فطری به خوبیها :در قرآن ،فطرت ،زیربنای اخالق معرفي شده است .آدمي
دارای فطرتي ملکوتي است که همواره عقاید حق و اعمال صالح را به او گوشزد ميکند تا اینکه به کمال و
سعادت حقيقي منتهي شود (طباطبایي ،۱974 ،ج ،۱2ص  .)97این فطرت شامل فطرت عقل و فطرت دل است.
به این معنا که فجور و تقوا به صورت افاضهای الهي به انسان الهام ميشود؛ یعني آگاهي و علمي تصوری
یا تصدیقي در دل آدمي ميافتد تا به او بفهماند عملي که انجام ميدهد ،تقوا یا فجور است .این تقوا همان
عقل عملي است (همان ،ج ،22ص .)122عالوه بر شناخت ارزشها« ،گرایش» به حق و عدل نيز در نهاد
انسان به ودیعه گذاشته شده است (همان ،ج ،۱7ص .)9۱2با این حال ،صرف وجود فطرت برای اینکه انسان
را به اخالقورزی وا دارد ،کافي نيست .شاهد این مدعا انسانهایي هستند که به رغم وجود فطرت الهي از
مسير اخالقورزی منحرف شده و گرفتار بداخالقيهای گوناگون شدهاند (همان ،ج ،۱2ص .)97در واقع،
هدایت فطری به دليل بالقوه بودن فطرت ،اجمالي بودن نور فطرت ،اشتمالناپذیری بر تمامي احکام
اخالقي و احتمال پوشيده شدن فطرت و تطبيق آن با مصادیق غير واقعي ،در عين حال که زیربنا و الزمه
اخالق است ،ولي کافي نيست (وجداني و همکاران .)۱93۱ ،فطرت انسان در اثر عالقه به بهرهگيری از لذایذ
مادی ،پيروی از هوا و هوس و افراط و تفریط در قوای نفساني (شهوت و غضب) ،محجوب و مستور مي
شود و چنين انساني از عقل فطری خود بهره نخواهد برد (طباطبایي ،۱974 ،ج ،4ص431؛ همان ،ج ،۱1ص.)9۱2
اما به هر حال ،در انسانهای سليمالفطره ،دست کم بخشي از انگيزش و تمایل اخالقي ،فطری است.
2ـ1ـ3ـ وصول به آسایش اخروی :بنا به نظر عالمه طباطبایي ،صاحب الميزان انگيزش اخالقي
در بسياری از مسلمانان که هنوز به محبت ربوبي و عبودیت خالص دست نيافتهاند ،با اميد به پاداشهای
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بهشتي و به ویژه خوف از عذابهای اخروی تامين ميشود (طباطبایي ،۱974 ،ج ،7ص12؛ همان ،ج ،۱ص.)16۱

3ـ1ـ3ـ محبت الهی :در تفسيرالميزان ،عاليترین انگيزه برای اخالقورزی ،لذت و بهجت از خداوند
متعال و کسب رضایت او ذکر شده است .البته این سطح انگيزشي در افراد معدودی حاصل ميشود .دل
این خواص و بندگان مقرب ،مجذوب محبوب و اسماء حسنای او است و این به یاد محبوب بودن و محبت
او در دل ،رو به ترقي ميرود تا آنجا که پيوند دل از هر چيز دیگری به جز محبوب ميگسلد و فرد در
تمامي حرکات و سکنات از برنامه الهي پيروی ميکند .در این مرتبه عالي از انگيزه اخالقي ،نه تأیيد و
تحسين مردمان در زندگي دنيوی و نه حتي نعمتها یا عذابهای اخروی ،هيچ یك برای فرد مطرح
نيست و تنها محبت و رضایت محبوب (خداوند) او را به اخالقورزی برميانگيزد (همان ،ج ،۱صص169ـ14۱؛
همان ،ج ،9صص172ـ163؛ همان ،ج ،7ص)12؛ این افراد هر چند از عذاب خدا ترسناک و به ثواب او اميدوار
هستند ،اما محرک آنها برای اطاعت ،خوف و رجا نيست .آنها حتي دو طریق خوف و رجا را نوعي شرک
ميدانند؛ زیرا در این دو طریق ،مطلوب بالذات در حقيقت ،جلب نعمت و امن از نقمت است ،نه خدای
تعالي؛ در حالي که غرض از تهذیب اخالق ،تنها رضا و محبت خدا است که مختص دلهای سليم است
(همان ،ج ،۱۱صص2۱۱ـ.)2۱4
4ـ1ـ3ـ مقبولیت و تأیید اجتماعی :این نوع انگيزه ،نازلترین درجه از انگيزش اخالقي است

(همان ،ج ،۱صص16۱ـ .)194در عين حال ،از آنجا که صاحبالميزان این نوع انگيزه را به کلي بياعتبار
تلقي نميکند و از طرف دیگر ،انگيزههای متعاليتر منوط به ایمان به توحيد و معاد است و ممکن
است در دوران طفوليت و پيش از بلوغ عقلي و شرعي ،دور از دسترس باشد ،لذا ميتوان در شرایطي
این نوع انگيزه حداقلي را نيز برای اخالقورزی پذیرفت و مورد استفاده قرار داد.
5ـ1ـ3ـ شخصیت و منش تقوا :برخي از اندیشمندان حوزه اخالق دریافتهاند که منش ،هویت و
شخصيت اخالقي در انسان ،او را در موقعيتهای مختلف به سمت تصميمگيری ،انتخاب و رفتار
اخالقي سوق ميدهد و محرک او برای اخالقورزی ميشود (هاردی .)2226 ،1عالمه طباطبایي نيز در
تفسيرالميزان ،تأثير منش و شخصيت را در برانگيختن فرد برای رفتار اخالقي ميپذیرد .به اعتقاد او بر
اثر پایبندی و مداومت بر رفتارهای اخالقي ،ملکه تقوا (خویشتنداری) در نفس شکل ميگيرد که جامع
تمامي ملکات اخالقي است (طباطبایي ،۱974 ،ج ،۱۱ص .)2۱2به عبارت دیگر ،شخصيت با تقوا ،تعبير

1- Hardy, S. A.

تدوین الگوی منابع انگيزش اخالقي در قرآن (بر اساس تفسير الميزان) ۱۱ 

دیگری از همان شخصيت اخالقي است .شخصيت اخالقي یا با تقوا ،یعني یك «من قوی» ۱که معموالً
در مقابل انگيزههای مخالف ،مقاومت کرده و از عقيده درست پيروی ميکند .البته منش تقوا ،خود دارای
مراتبي است (طباطبایي ،۱974 ،ج ،9ص .)163پایينترین مرتبه تقوا ،تقوای عام است که محدود به تقوای
دیني هم نيست؛ بلکه الزمه انسانيت و الزمه زندگى هر فردى که مىخواهد انسان باشد ،این است که
تحت فرمان عقل زندگى کرده و از اصول معينى پيروى کند .در این صورت ،الزم است که به سوى یك
هدف و یك جهت حرکت کند و خود را از امورى که با هوا و هوسهاى آنى او موافق است ،اما با هدف او
و اصولى که اتخاذ کرده ،منافات دارد ،حفظ کند (مطهری ،۱96۱ ،ص .)22مرتبه بعدی تقوا ،بر اساس خوف و
رجا است (طباطبایي ،۱974 ،ج ،۱۱ص )2۱4و باالترین مرتبه تقوا ،حق تقوا است که مبتني بر محبت و عبودیت
خالصانه خداوند است (همان ،ج ،9ص .)163تقوا پس از شکلگيری و تثبيت ،خود منشأ عمل واقع شده و به
عنوان یك منبع انگيزشي قدرتمند و بازدارنده ،سایر منابع انگيزشي را تکميل ميکند.
6ـ1ـ3ـ الگوها :انسان یك موجود اجتماعي است و در انتخابها و رفتارهایش به درجات
گوناگون ،تحت تأثير سایر افراد قرار ميگيرد .تلقينپذیری ،همرنگي و همانندسازی یکي از ویژگيهای
انسانها و یکي از واقعيتهای زندگي روزمره است .البته ميزان همرنگي با جمع در ميان افراد متفاوت
است؛ ميزان همرنگي در افرادی که عزت نفس ضعيفتری دارند ،افرادی که ميل بيشتری به محبوبيت
در ميان مردم دارند و افراد سلطهپذیرتر ،بيشتر از سایرین است (بدار 2و همکاران .)۱9۱۱ ،در نظریههای
یادگيری مشاهدهای و اجتماعي نيز مشاهده الگو یکي از مشوقهای قوی برای یادگيری و رفتار
محسوب ميشود.
در تفسيرالميزان ،تأثير جامعه و فرهنگ اجتماعي بر انگيزهها ،انتخابها و رفتارهای اخالقي افراد
به رسميت شناخته شده است .برای عموم مردم ،حرکت بر خالف جامعه بسيار دشوار است (طباطبایي،
 ،۱974ج ،۱9ص .)261وقتي انسان شاهد مردماني در جامعه باشد که به حق عمل ميکنند ،او هم بدون
واهمه و بدون درنگ ،دست به انجام آن ميزند؛ زیرا خوبي عمل به حق و امکان انجام آن را به
چشم ميبيند؛ تا چه رسد به این که ببيند همه افراد جامعه آن را انجام ميدهند که در این صورت،
بيشتر به انجام آن «تشویق» ميشود (همان ،ج ،6ص .)۱۱7بالعکس ،مخالطه با اهل معصيت ،انسان را
با گناه مانوس کرده و احتمال انجام اعمال زشت را بيشتر ميکند (همان ،ج ،7ص .)222لذا صاحب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ حضرت علي  :فان من اتقي عز و قوی (ميزان الحکمه ،ج ، ۱2ص.)622
2- Bedard, L.
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الميزان ،وجود جامعه صالح را برای تربيت اخالقي انسانها بسيار مورد تأکيد قرار ميدهد؛ جامعهای
که هدف مشترک همه افراد آن ،سعادت حقيقي (رسيدن به قرب و منزلت نزد خدا) است (طباطبایي،
 ،۱974ج ،4ص )۱14و صالح و تقوای دیني بر افراد آن غلبه دارد؛ یعني مردم بر اساس ایمان و عمل
۱
صالح عمل ميکنند (همان ،ج ،1ص.)266

تصویر شماره  .۱منابع انگيزش اخالقي

اکنون پس از بررسي منابع انگيزشي گوناگون در قرآن کریم ،باید افزود آن دسته از منابع انگيزشي
که متکي بر باورهای دیني (اعتقاد به توحيد و معاد) هستند ،ضمانت اجرایي قویتری دارند .اعتقاد به
حضور و نظارت دائمي خداوند در تمامي لحظات زندگي و بدون کوچکترین غفلت از یك سو و باور به
نظام خللناپذیر دقيق و بسيار جدی حسابرسي اعمال در روز قيامت از سوی دیگر ،قویترین مانع در
برابر انحرافات اخالقي است؛ زیرا اوأل ،انسان مادی که هستي را در فاصله بين تولد و مرگ خالصه
ميکند ،برای خود سعادتي به جز سعادت مادی تصور نکرده و در اعمالش هدفي به جز رسيدن به لذایذ
و مزایای مادی و دنيوی دنبال نميکند .همچنين در نظر او ،هواها و خواهشهای نفساني فریبندهتر

۱ـ "تعاونوا علي البر و التقوی و ال تعاونوا علي االثم و العدوان" (مائده.)2 ،

تدوین الگوی منابع انگيزش اخالقي در قرآن (بر اساس تفسير الميزان) ۱9 

هستند (همان ،ج ،۱3ص411؛ همان ،ج ،۱1ص .)6۱در این صورت ،تحسين و تقبيح مردم تا حدی ميتواند
مشوق یا بازدارنده او باشد؛ زیرا تنها در امور مهمي که مردم از آن آگاه شوند ،جریان دارد .اما در موقعيت
های پنهاني ،دیگر این دواعي مانع ارتکاب انسان نميشود (طباطبایي ،۱974 ،ج ،۱۱ص .)2۱9از طرف دیگر،
مذمت مردم تا زماني انسان را از ارتکاب عمل زشت باز ميدارد که عمل عمومي نشده باشد؛ اما وقتي
عمومي و مرسوم شد ،دیگر زشت به حساب نميآید و اساساً ،مذمتي وجود نخواهد داشت .لذا عالمه
طباطبایي ،ریشه تمام بداخالقيها و تخطي از آنچه را که عقل در زمينه اخالقيات تشخيص ميدهد،
نداشتن ایمان به آخرت و استخفاف امر حساب و جزا یا فراموشي موقت روز حساب ميداند (همان ،ج،۱2
ص )422و به همين نسبت ،معتقد است که قویترین مانع از انحرافات اخالقي (همان ،ج ،6ص )232و تنها
عامل پایبندی به اخالق ،ایمان است (همان ،ج ،4ص )۱76که در بحرانيترین لحظات ،انسان را در مسير
اخالق حفظ ميکند.
2ـ3ـ الگوی منابع انگیزشی در قرآن
بر اساس یافتهها ،ميتوان منابع انگيزشي عمل اخالقي را در قالب الگوی زیر (شکل  )2نشان داد.
در این تصویر ،گرایشات فطری به منزله انگيزه پایه و مبنایي برای اخالقورزی در نظر گرفته شده
است .ميتوان مسير تغييرات اصلي در انگيزش اخالقي را از «مقبوليت اجتماعي» به «آسایش
اخروی» و سپس« ،محبت الهي» در نظر گرفت .در تصویر  ،2هر کدام از دایرهها یا حلقهها ،سطح و
مرحلهای از انگيزش اخالقي را نشان ميدهند که هر چه از مرکز دایره به سمت خارج حرکت کنيم،
سطح انگيزشي پيشرفتهتری برای فرد مطرح ميشود .طبيعتا برای پيشرفت در هر مرحله ،مشاهده و
الهام گرفتن از الگوهای متناسب نيز منبع انگيزشي مکمل و مفيدی است .همچنين ،هر مرتبه از
انگيزهها و اعمال اخالقي بر اثر مداومت ،به مرور ،منش تقوایي متناسب با خود را ایجاد ميکند که به
نوبه خود ميتواند به عنوان یك منبع انگيزشي قدرتمند و مکمل وارد عمل شود.
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تصویر شماره  .2الگوی انگيزش اخالقي در قرآن کریم

در توضيح بيشتر برای الگوی ارائه شده ،ميتوان گفت عالوه بر گرایشات فطری ،عمومي و اوليه
برای اخالقورزی ،ميتوان سه سطح انگيزشي را برای افراد گوناگون در نظر گرفت .در پایينترین
سطح ،سه عامل تمایل به مقبوليت اجتماعي ،مشاهده رفتار انسانهای اخالق مدار (به عنوان الگو) و
(ملکه) تقوای عام شکل گرفته در فرد ،او را برای رفتار اخالقي برميانگيزند.
در سطح مياني ،سه عامل تمایل به آسایش اخروی ،مشاهده رفتار انسانهای مؤمن اخالقمدار (به
عنوان الگو) و ملکه تقوا (بر اساس خوف و رجا) ،منابع انگيزش اخالقي فرد هستند.
در باالترین سطح انگيزش اخالقي نيز سه عامل جاذبه محبت الهي ،مشاهده رفتار مؤمنان اخالق
مدار مخلص و ملکه تقوا (نشأتگرفته از محبت الهي) ،منابع اخالقي انسان برای اخالقورزی به
حساب ميآیند.

4ـ بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،منابع انگيزش اخالقي در قرآن کریم مورد بررسي قرار گرفته و در نتيجه ،شش منبع
انگيزشي شناسایي شده است .این منابع نشانگر توجه ظریف قرآن کریم به تفاوت درجات و آمادگي
انسانها است .تأمل در مباحث انگيزش اخالقي در قرآن کریم نشان ميدهد که:

تدوین الگوی منابع انگيزش اخالقي در قرآن (بر اساس تفسير الميزان) ۱1 

انگيزش اخالقي بسته به تفاوتهای فردی ،دارای منشأهای مختلف است.
منابع انگيزشي مختلف ،دارای سطوح و رتبهبندی متفاوتي است.
همه انسانها حتي غيردینداران نيز بنا بر سرشت اوليه خود از برخي منابع انگيزشي پایه و حداقلي
(گرایشات فطری) و تأسي به الگوها و تمایل به مقبوليت اجتماعي برای اخالقورزی ،برخوردارند.
ـ انگيزه پایه (گرایشات فطری به خوبيها و کراهت از بدیها) به دليل تزاحم شدید انگيزهها ،به
تنهایي برای پایبندی به ارزشهای اخالقي کفایت نکرده و ضمانت اجرایي ندارد .این در حالي
است که انگيزههای اخالقي متعاليتر ،قویتر و مطمئنتر (وصول به آسایش اخروی و محبت
الهي) منوط به ایمان به خداوند متعال است.
ـ شخصيت و منش تقوا ،یك منبع انگيزشي قدرتمند است و بنا بر ماهيت تشکيکي خود ،در تمامي
مراتب رشد و تکامل انساني و اخالقي ميتواند شکل گرفته و فرد را پشتيباني کند (محدود به تقوای
الهي نيست).
بنا بر یافتهها ،از عموم انسانهای سليمالفطره انتظار ميرود که متناسب با مرتبه کمالي خود ،اخالقي
عمل کنند و در صورت بهرهگيری از برنامههای هدایتي پيامبران الهي ،به مراتب و سطوح باالتر انگيزشي
هدایت شده و پایبندی بيشتری در اخالقمندی ،از خود نشان دهند.
نظامهای اخالقي غيردیني در بحث انگيزش اخالقي ،یا بر شناخت عقلي و گرایش فطرتي و دروني
تکيه ميکنند که به تنهایي مبنای مستحکمي نبوده و در خطر است ،یا سعي ميکنند از طریق الگودهي،
تشویق و ترغيب به پذیرش هنجارهای اجتماعي ،ایجاد هویت و منش اخالقي و  ،...انگيزه الزم را در
متربيان ایجاد کنند که این امر بدون اتکا به پشتوانه دیني و ایمان به حضور و نظارت دائمي خداوند و نظام
خللناپذیر و بسيار جدی جزا و پاداش اخروی ،تنها تا حد محدودی ميتواند مفيد و موثر واقع شود .گذشته
از این که اساساً از وادی معرفت و محبت الهي که پرجاذبهترین و حقيقيترین انگيزش اخالقي را فراهم
ميکند ،غافل و بيبهره هستند.
عالوه بر بحث نظری راجع به انواع انگيزههای رفتار اخالقي ،بخش مهمي از داللتهای اصلي این
بحث نظری ،مربوط به برنامههای عملي تربيت اخالقي است .مربيان و دستاندرکاران تربيت اخالقي ،در
پي ظهور و بروز و نهادینه کردن رفتارهای اخالقي در متربيان هستند و برای این کار ،آگاهي از ارزشهای
اخالقي و شناخت فضایل و رذایل ،شرط الزم اما ناکافي به حساب ميآید .مربيان دریافتهاند که متغيرهای
غيرشناختي دیگری (همچون انگيزهها) هم در بروز رفتار مؤثرند و حتي ميتوانند به قدری قدرتمند باشند
که تأثير عوامل شناختي را خنثي کرده و انسان را به عمل بر خالف علم خود برانگيزند .به گفته بسياری از
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اندیشمندان تعليم و تربيت ،راز بينتيجه ماندن بسياری از اقدامات تربيتي را ميتوان در کمتوجهي به بحث
انگيزش جستوجو کرد (رزاقي .)۱9۱۱ ،بنابراین تربيت اخالقي باید عالوه بر بينشها ،به عوامل انگيزشي
نيز توجه ویژه مبذول دارد و فرد را برانگيزاند تا به آموختهها توجه داشته و به آنها پایبند باشد .لذا اولين
داللت تربيتي این بحث مربوط به ضرورت تالش جدی برای ایجاد و تقویت انگيزه مناسب در متربيان
است که در این زمينه ميتوان از منابع انگيزشي مطرح شده در کالم خداوند به عنوان اولين مربي بشر (که
در این مقاله تعدادی از آنها مطرح شد) ،الهام گرفت.
نکته مهم دیگر در بحث تربيت اخالقي ،ضرورت اصالح انگيزهها و ارتقای سطح انگيزشي متربيان
است .در دیدگاه اسالمي ،ارزش رفتار ،تنها به ارزش فعلي وابسته نيست؛ بلکه به ارزش فاعلي نيز
بستگي دارد .به عبارت دیگر ،حقيقت رفتار انسان با انگيزه او نيز محك ميخورد و حسن و قبح آن از
زیبایي و زشتي انگيزه او رنگ و رو ميپذیرد .به عبارت دیگر هر چه انگيزه برتر و متعاليتر باشد ،رفتار
برآمده از آن نيز ،ارزشمندتر خواهد بود (رهنمایي.)۱9۱۱ ،
اگر انگيزه را تعبير دیگری از نيت عمل در نظر بگيریم ،به اعتقاد اندیشمندان اسالمي ،نيت ،رابطه
تکویني با عمل دارد و به آن حيات ميبخشد و در حقيقت ،عمل بدون نيت یك کالبد مرده است که
ارتباطي با دل و روح فاعل پيدا نکرده و نتيجهای در پي ندارد .لذا اگر در عملي اساساً نيت نباشد یا نيت
صحيحي به کار گرفته نشود ،آن عمل موجب کمال نفس نخواهد شد (مصباح یزدی ،۱9۱4 ،ص۱۱9ـ.)۱۱2
در روایات نيز آمده است که ارزش رفتار انسان بستگي به انگيزه و نيت او دارد و چه بسا انگيزه انسان
مؤمن از رفتار او نيز با ارزشتر است .۱بر این اساس ،یکي دیگر از وظایف مربيان اخالق ،توجه به سطح
انگيزشي متربيان و تالش جدی برای ارتقاء آن است .به عبارت دیگر ،مربي باید تمام تالش خود را به
کار ببندد تا بهترین الگو برای متربيان باشد ،ایمان و حب عبودی را در آنها تقویت کند ،از وابسته
کردن آنها به منابع انگيزشي مادی و دنيوی (همچون مقبوليت در ميان مردم یا ترس و شرم و حيا
صرفا از آنها) و بسنده کردن به چنين انگيزهای اجتناب کند و از طریق ایجاد موقعيتهای عملي و
تمرین و تکرار رفتارهای اخالقي ،در شکلگيری منش اخالقي مناسب تالش کند.
در پایان ميتوان پيشنهادات زیر را برای پژوهشگران عالقمند به این حوزه مطرح کرد:
ـ بررسي مقایسهای مباني نظام انگيزش اخالقي در قرآن کریم با سایر نظامهای موجود جهاني؛

۱ـ قال رسول اهلل

 :نيه المومن خير من عمله و نيه الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علي نيته (کليني ،۱961 .ج ، 2ص.)۱4

تدوین الگوی منابع انگيزش اخالقي در قرآن (بر اساس تفسير الميزان) ۱7 

ـ بررسي مقایسهای اثربخشي این دو نظام انگيزشي در مقام عمل؛
ـ بررسي آسيبشناسانه وضعيت دانشآموختگان نظام آموزش رسمي و غيررسمي کشور از حيث
انگيزش اخالقي؛
ـ بررسي راهکارها و روشهای ارتقای انگيزش اخالقي در متربيان؛
اميد است که این پژوهش ،گامي مفيد برای روشن کردن پيچيدگيهای انگيزش اخالقي برداشته
و توانسته باشد راه را برای پژوهشهای کاربردی بعدی نيز هموارتر کند.
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