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  ینید ۀشیاند درزش یه انگینظر
  

    bashitri@qabas.netشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیاستادیار گروه روانابوالقاسم بشیري / 
  25/4/1393پذیرش: - 3/11/1392دریافت: 

  دهيچک
ـ یکـه زم ياگونـه به ،زش استیمطالعه انگ يبرا یاسالم يهابر آموزه یمبتن يکردین پژوهش، ارائه رویهدف ا  یـۀ نظر ۀن

م یمفـاه  ییبـوده کـه ابتـدا بـه شناسـا      یلیتحل – یفیتوص ،قیفراهم گردد. روش تحق یاسالم شهیاند يزش بر مبنایانگ
ـ  یگر در یکدیم را با ین مفاهیپرداخته، سپس ارتباط ا ینیزش در متون دیمرتبط با انگ یاساس مـورد   یک چـارچوب منطق
ـ یآمده از متون ددستهب یم اساسیه ارائه شده است. مفاهیک نمودار به عنوان طرح اولیو در قالب  یبررس کـه نقـش    ی،ن

ـ ازها) و عقل. عالوه بر ایز و شهوات (نیشوق، غرا ت، اراده،یعبارتند از: ن ،دارند یزشیانگ ـ  يهـا پـژوهش  ،نی انجـام   یتجرب
در  ینقـش اساسـ   یطـ یمح يهاکنندهتی، اهداف و تقویها، نظام ارزششیها، گرااز آن است که شناخت یاکز حیگرفته ن

در  یوجهـ صورت چنـد از عوامل به يامجموعه ،دهدیکه انسان انجام م يج پژوهش نشان داد هر رفتاریرفتارها دارند. نتا
نکه فرد در کدام مرحله از تحـول قـرار   یدارد به ا یاست، بستگ شتریکدام دسته از عوامل ب تأثیرنکه یآن دخالت دارند. اما ا

برخوردار اسـت و   ییهاشیت دارد، فرد از چه باورها و گرایاو در آن مرحله از تحول اولو يازهایک از نی کدام يدارد، ارضا
  است. قرار گرفته یطیط محیدر چه شرا، ست، و باالخرهیکند، اهداف او چیم يرویپ یاز کدام نظام ارزش

  ازها و اهداف.ی، نینظام ارزش ،هاشیگرا ،ت، اراده، عقل، باورهایزش، نیانگ کلیدواژها:
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  مقدمه
ـ  تأثیرژه یوبه ی،روان يدادهایزش و نقش آن در مجموع رویانگ ةبحث دربار شـک در  یآن بر رفتار فرد، ب

ح یف و توضـ یتوصـ  يزش بـرا یانگ ةاز ساز ،ن قلمرویرد. در ایگیقرار م یشناسروان يهاقلمرو پژوهش
 يهـا ر رشـته یدر سـا انگیـزش  ، یشناسروان عالوه بر ).13 ، ص1389 ،یپناه(خدا کنندیرفتار استفاده م

را یـ ز بحـث شـده اسـت؛ ز   ین یشناس، عصبيولوژیزی، فیت، پزشکیم و تربیعلوم مانند فقه، اخالق، تعل
در  .دیـ آیحسـاب مـ  ع روح عمـل بـه  واقاعمال و در یبرخ یزش در حوزه فقه شرط صحت و قبولیانگ

 يدیـ مـار نقـش کل  یب –شـاگرد، و پزشـک    - ن معلمی، و در تعامل بیاخالق ياخالق اساس ارزش کارها
 یعصـب  يهـا ها، سـاختار و راه ژه کشانندهیوزش، بهیک انگیولوژیزیف ین به لحاظ کشف مبانیدارد. همچن

  برخوردار است. ياژهیت وی، از اهمیزشیانگ يهادهیپد یبه عنوان مبان
شناسی بیش از سایر علوم است؛ زیرا بررسـی انگیـزش،   با وجود این، جایگاه انگیزش در روان

شود؟ چرا انسـان در مواقـع   بر پاسخ به چند سؤال اساسی مبتنی است. چه چیزي موجب رفتار می
راد در کنـد؟ چـرا افـ   دهد؟ چرا درجه شدت رفتـار تغییـر مـی   مختلف، رفتارهاي متفاوتی انجام می

دهند؟ چرا در برخی رفتارها، گرایش به تکـرار وجـود   شرایط مساوي، رفتارهاي متفاوتی انجام می
گیرد و گرایشـی بـه تکـرار آن نیسـت؟ خالصـه اینکـه،       دارد و بعضی کارها فقط یک بار انجام می

ن انگیزش در شروع رفتار، تناوب، پیوستگی، شدت، جهت و هدف رفتار نقش دارد. همـین امـر، آ  
هـاي زیـادي را   را در فهرست موضوعات مهم این شاخه از دانش قرار داده است و زمینه پـژوهش 

هـاي خُـرد و کالنـی اسـت کـه تـاکنون تحـت عنـوان         فراهم نموده که حاصل آنها، پیدایش نظریه
  ارائه شده است.» هاي انگیزشنظریه«

اند که بـه  انگیزش ارائه کردهشناسان به تناسب مبانی نظري مختلف، تعاریف گوناگونی از روان
)، سازه انگیزش را گرایش موجود زنـده بـه ارائـه فعالیـت مـنظم      1966( هبشود. برخی اشاره می

دارد و بـه  انگیزد، به حرکـت وامـی  میداند که ما را بر)، انگیزش را عاملی می1969( گرامنداند. می
کنـد  وضعیت درونی ارگانیزم تلقی مـی )، انگیزه را 1970( آلپورتدهد. سوي رفتار معین سوق می

عنوان فراینـد مداخلـه یـا حـالتی     )، انگیزش را به1985( ریبرشود. که رفتار و تفکر از آن ناشی می
  دهد.کند که او را به سوي عمل سوق میدرونی در فرد تعریف می

روانـی  هاي جسـمی و  از نظر برخی مؤلفان، انگیزش به عامل شروع، کنترل و نگهداري فعالیت
شود کـه بـه   گوید: بررسی انگیزش به فرایندهایی مربوط میباره می) در این2005( ریواشاره دارد. 
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دهند. با توجه بـه تعـاریف مـذکور انگیـزش مجمـوع متغیرهـاي پیچیـده        رفتار انرژي و جهت می
دار احسـاس و رفتـار منجـر    ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیـت عمـومی و جهـت   

  ).16، ص 1389شود (خداپناهی، یم
انـد،  رو بـوده هزش با آن روبیف خود از انگیکه در تعر ییهاتیشناسان با در نظر گرفتن محدودروان

آن نظـر قـرار داده،   زش را مـد یژه انگیو يهاسازه یعنیاند؛ زش توجه کردهیانگ يهااز جنبه یتنها به بخش
در  يگونـه اظهـار نظـر   زش و ارائه هریبحث از انگ« ،رسدیظر ماند. به نزش کردهین مفهوم انگیگزیجارا 

 يهـا د معلـوم شـود انسـان از چـه سـاحت     یـ را اول بایـ ت انسان اسـت؛ ز یباره، مستلزم شناخت ماهنیا
 ات،ین خصوصـ یـ ک از ایـ  دارد، کدام ییازهایها و نات، کششیز، فطریبرخوردار است، چه غرا يوجود

 یجنبـه اکتسـاب   ،اتین خصوصیک از ایشود و کدامیافت می يدر و یاوست و به به صورت ذات یعیطب
  ).19 ، ص1389، يری(بش »دارد

 یطـور ضـمن  ، بـه یآدمـ  يهـا زهیدرباره انگ ينظرگونه اظهاراز هر پیشپردازان هینکه نظریبا توجه به ا
 یاز نـوع  یاشـ ز خـود ن یـ ت انسـان ن یـ ن برداشت از ماهیاند و ارفتهیفرض را درباره انسان پذشیپ ینوع

 ،نیسـت. بنـابرا  ین ان قاعـده مسـتثن  یـ ز از ایـ ن پـژوهش ن یـ شناسانه است، اشناسانه و انسانینگرش هست
 یت انسـان بررسـ  یـ شناسـانه مربـوط بـه ماه   شناسانه، خداشناسانه و انسـان یهست یانیوح ینخست مبان

  است: ینجا قابل بررسیها در االؤن سیا ،به اهداف پژوهش یابیدست يد. براوشمی
 د؟باشزش سودمند ین انگییف و تبیافت که در توصیتوان یم یدر متون اسالم یمیچه مفاه - 
نـه  یارائـه کـرد کـه زم    ییالگـو  ی،اسـالم  يهازش بر اساس آموزهیمطالعه انگ يتوان برایچگونه م - 

 فراهم گردد؟ يپردازهینظر

  روش پژوهش
منابع دسـت   – ینیاست. ابتدا با مطالعه متون داستفاده شده  یلیتحل –یفیاز روش توص ،ن پژوهشیدر ا
 پرداختـه، سـپس بـا کمـک منـابع دسـت دوم       یشناسـ بـه مفهـوم   -  )رستبصاا، اصول کافی و قرآن( اول

ف یزش را توصـ یـ شـده مـرتبط بـا موضـوع انگ     ییم شناسـا یمفاه )،شرح روایاتو تفسیري هاي باکت(
م را بـا  ین مفـاه یا یپرداخته، ارتباط منطق يسازمفهوم به ،شده يگردآور يهال دادهیم. آنگاه با تحلیکنیم
ـ یـ ه انگینظر یم اساسیم تا مفاهیدهیم یگر مورد بررسیکدی ک یـ آن را در  ،انیـ د. در پایـ دسـت آ هزش ب

  م.یدهیسامان م يچارچوب نظر
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  يشه اسالميزش در انديانگ ينظر يمبان
  خداشناسانه يمبان .الف

ن اسـالم کـه در   یـ ن اعتقادات در دیترمربوط به مهم ياست خبر ییاه، گزارهیخداشناس یمنظور از مبان
  زش و رفتار عبارتند از:یل در انگیدخ ین مبانیترشود. مهمیزش استفاده میانگ

 خداوند است. ،جمله انسانننده همه موجودات ازی، آفريدیتوح ینیبدر جهان. 1
 خداست. یمالک همه هست. 2
 ست.طه قدرت خدایدر ح یهمه هست. 3
 دست خداوند است.هب یر نظام هستیتدب. 4

خالق و مالک هستی خداوند است و همه چیز در حیطه قدرت اوست. تدبیر این عالم با همه گستره 
عنوان یکی هاي انسان است، به دست اوست؛ زیرا انسان بهخود که شامل همه چیز حتی رفتارها و انگیزه

هـاي او  کم بر آن مستثنا نیست. بنابراین، همه رفتارها و انگیـزه از مخلوقات در چرخه هستی از قوانین حا
متأثر از اراده الهی است. البته این بدان معنا نیست که تالش و کار انسان در زندگی و سرنوشت او اثـري  

؛ 6تحریم: ( و مسئول رفتار اختیاري خود نیز هست )3انسان: ( ندارد؛ زیرا انسان مختار آفریده شده است
. اما اینکه خداوند چگونه اعمال نفوذ بر رفتـار و  )36؛ اسراء: 36؛ قیامت: 364، ص72، ج 1365، مجلسی

کند، سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در پاسخ به این سؤال باید گفت: یکی هاي انسان میانگیزه
هاي دینی، خداوند آموزه هاي تأثیرگذاري خداوند بر مخلوقات، مربوط به نحوة خلقت اوست. طبقاز راه

در  اي آفریده است که میل به انجام برخی از رفتارها را در او قرار داده است. امام صادقگونهانسان را به
  فرماید:می مفضّلبیانی حکیمانه دربارة کارکرد امیال و غرایز، خطاب به 

ـ    يخـوردن بـرا   نبود که او را به خوردن وادار کند و صـرفاً  یاگر در طبع انسان حالت  یآن بـود کـه آدم
ـتگ یادامه ح [و از دارد،یدانست بدن به آن نیم ـیاري دارد]  یات او بدان بس از اوقـات ممکـن بـود از     بس

ـ تحل یشده بدن به کلرهیو مواد ذخ يانرژ ،بیترتنیخوردن سر باز زند. بد ـ ی رفـت و بـه دنبـال آن    یل م
ک از افعال که صالح و قوام بـدن  یهر يچگونه برا ،)(خداوند میپس نظر کن که مدبر عل... شد یهالك م

 يآن و انجـام رفتارهـا   يارضا ياز قرار داده تا فرد را برایعالوه بر اصل ن ،در نفس یبه آنها است، محرک
  ).88تا، ص مفضل، بی( ک کندیخاص تحر

بـه خـدا نسـبت     ،نددایم انسان میواسطه و مستقین حال که رفتار بیزه خوردن را در عیانگ امام صادق
ـ    یادآور مین امر یدهد و ما را به ایم زش نقـش دارد و  یـ انگ یشود که چگونـه خداونـد در عوامـل درون

  م.یار هستیاز اوقات ما نسبت به آن ناهش ياریبس
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  شناسانهيهست يمبان .ب

وامـل  زش و شـناخت ع ین انگیین است که در تبیاز د ییهازش، گزارهیانگ یشناسیهست یمقصود از مبان
  ها عبارتند از:ن گزارهی. انقش دارند یزشیانگ
در جهـان   يادهیـ چ پدیهـ  یعنـ ی ؛کندیت میت تبعیده شده که از اصل علیآفر ياگونهبه یجهان هست. 1

مطلـق   ین ربط به خداوند است و غنین سلسله علت و معلول عین حال، ایست. در عیبدون علت ن
 فقط خداست.

 .)156 :بقره( دارد ییاو يو به سو ییت از اویماه ین هست، جهاینیبراساس متون د. 2
 .)29بقره: ( ده شده استیهدفمند آفر یجهان هست. 3
همـه مسـخّر انسـان قـرار      ،ن و آنچه در آن وجـود دارد یانسان اشرف مخلوقات است، و آسمان و زم. 4

 خود ادامه دهد. ین کند و به زندگیمأخود را ت يهايازمندیداده شده تا ن
را بـه دو بخـش    قرار دارد کـه آن  یوستار زمانیک پی يرو ،میکنیم یکه ما در آن زندگ ی،جهان هست. 5

است. آنچـه انسـان    ياخرو یزندگ يبرا يامنزله مقدمهبه يویدن یکند. زندگیم میا و آخرت تقسیدن
ابـد و  ییآخرت مـ  را درخود آن  ی،منف يمثبت و رفتارها ياعم از رفتارها ،دهدیا انجام مین دنیدر ا

 .)8- 7: زلزال ؛30عمران: آل( ندیبیم
خواهـد   موجـب آورد و یدر نگرش انسان به وجود م یقیتحول عم ،شناسانهیهست ین مبانیاعتقاد به چن

 يو اخـرو  يبـه امـور معنـو    ي،ویـ و دن يزش متحول گردد و قلمرو آن از امور مادیانگ یشناسشد روان
 قطعـاً  ين باوریچن .شودیا محدود نمین دنیا یانسان به زندگ يامد رفتارهایپآثار و زیرا  ؛دا کندیتوسعۀ پ

  گذارد.یم تأثیرانسان  يهازهیبر رفتار و انگ

  شناسانهانسان يمبان .ج

جمله بحـث  از ی،شناختورود به مباحث روان يبرا یاصل يازهاینشیاو از پ يهایژگیشناخت انسان و و
ز، و یـ ال و غرایـ ، صـفات، ام يوجود يهاکند تا ساحتیها به ما کمک میژگین ویرا ایزش است؛ زیانگ

  ر است.یناپذاجتناب يامر یزشیگونه مباحث در شناخت عوامل انگنیم و ایانسان را بهتر بشناس يازهاین
ز برخـوردار  یـ ن يرمـاد یاز سـاحت غ  ی،عالوه بر جنبه جسمان یعنیاست؛  یدو ساحت يانسان موجود .1

 .)11سجده: ( ل وجود انسان، روح استیبخش اص . و)72: ص( است
عـت  یشود؛ منظـور از طب یم ریتعب» عت مشتركیطب«مخصوص به خود دارد که از آن به  یانسان سرشت. 2

 .)30 :روم( است یوانیحفرا يهایژگیو ،مشترك
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 .)36قیامه: ( هدفمند است يانسان موجود. 3
 .)78، ص58، ج 1365؛ مجلسی، 64(عنکبوت:  گی او نیست. انسان موجودي جاودانه است و مرگ پایان زند4
 .)53، ص1، ج 1388(مصباح،  گرا داردکمال ذاتاً یتیانسان ماه. 5
مجلسـی،  ( عقـل و مسـئول   يرویـ منـد از ن هبهـر  ،)3انسان: ( اراده آزاد يمختار و دارا يانسان موجود. 6

 ش است.یخو ياریاخت يرفتارها )364، ص 72، ج 1365
 است.» حب ذات«او براساس  يرا دوست دارد و رفتارها» خود« ي،به صورت فطرانسان . 7

پـرداز  هیـ ، نگرش نظریقت آدمیت انسان و حقیات مهم درباره ماهین خصوصیاست که توجه به ا یگفتن
زش تـاکنون  یـ پردازان انگهیجز آنچه نظر یاو دگرگون خواهد کرد و موضع يهایژگیانسان و و ةرا دربار

ر یزش بـا سـا  یـ بـه انگ  ینـ ید دکریان رویزات مین تمایتریاز اساس یکین یا .اند، خواهد داشتهارائه کرد
  کردهاست.یرو

  يزش در منابع اسالميانگ
 ینـوع  یشناسـ زش در روانیـ زه و انگیـ م که با مفهـوم انگ یشویمواجه م یمیمفاه با ،اتیات و روایدر آ

گـر از  ید يان بـا دسـته  یشـوق. همچنـ   ت، اراده،یـ د از: نم عبارتنین مفاهیدارند. ا ییا ارتباط معنایقرابت 
ـ   یبا انگ ییو معنا یم که ارتباط مفهومیکنیبرخورد م هاواژه در ایـن   یش آمـادگ یزش ندارند، امـا نقـش پ

و کنتـرل نسـبت بـه     ی، بازدارنـدگ یدهـ ا نقش جهـت ی .ازهاین ال، شهوات ویز، امیمانند غرا ،دارندزمینه 
 ینـ یعقل. در متـون د  یزشیانگ يرویمانند ن ،شوندیمموجب ز و شهوات آنها را یاکه غردارند  ییرفتارها
در سـاختار   یگـاه مهمـ  یرفتـار بهنجـار برخـوردار اسـت و جا     يریـ گدر شکل يادیک نقش بنیعقل از 
نجا بـه اختصـار بـه    یدر ا ز برخوردار است.ین یزشیانگ ين، عقل از کارکردهایا ت دارد. عالوه بریشخص
  م.یپردازیم میمفاهن یح ایتوض

  تين

، 4ج  ق،1408منظـور،  اند (ابنمعناي قصد و عزم بر انجام کاري معنا کردهرا به» نیت«شناسان، لغت
معناي انگیخته شدن نفس و توجه آن به سوي آنچه موافـق غـرض و   ، نیت را بهنراقی). 2516ص 

قصـد را از الفـاظ متـرادف و     ). وي نیت، اراده و144، ص 1366داند (نراقی، هدف خود است، می
دانـد؛ زیـرا تـا امـري دانسـته نشـود، قصـد        به یک معنا گرفته، و آنها را واسطه بین علم و عمل می

نیـت   فیض کاشـانی، ). 139، ص 1366آید (نراقی، نمیشود و مادام که قصد نشود، به عمل درنمی



  ۴۵ ظريه انگيزش در انديشة دينين

ر تعرف کرده اسـت (فـیض   را برانگیخته شدن میل و توجه نفس به سوي هدف و مقصود مورد نظ
  ).107، ص 1383کاشانی، 

آن  ةو ثمـر  )260، ص 1، ج 1366تمیمـی آمـدي،   ( ه و اسـاس رفتـار  یـ پا يمعنات بهین ،اتیدر روا
زش یـ ز ماننـد انگ یـ ت نیـ ت با رفتار آن است کـه ن ین یزشی. ارتباط انگ)79 همان، ص( شودیمحسوب م

ن دو لفـظ متـرادف   یا ایک است که گویقدر نزدآن ییمعناکند. ارتباط یک میتحر يانسان را به انجام کار
کنـد. در  ین مـ یـی ز تعیـ رفتـار، ارزش آن را ن  يبـرا  یکیت عالوه بر جنبه تحرین تفاوت که نیهستند، با ا

ن اشـاره بـه   یـ رد. ایـ انجام گ يشتریاست که با اخالص ب يشتریارزش ب يدارا یآن عمل ی،فرهنگ اسالم
  ممکن است در کار باشد. يمتعدد يهازهیانگ يدهد که در هر رفتارینشان مرفتار دارد و  يزه معنویانگ

  اراده

را در خـودش   آن ياچ واسـطه یمانند لذت و درد کـه انسـان بـدون هـ     ،است یت نفسانیفیک کی »اراده«
سـت چنـد   یت اراده چیـ قـت و ماه ینکـه حق یاسـت. امـا ا   یک امر وجدانیاراده  ،گریعبارت دابد. بهییم
 یبرخـ  .انسـان دارد  يبـرا  ینفعـ  يزیـ نکـه چ یاعتقاد بـه ا  یعنیمعتقدند اراده  ياجود دارد: عدهدگاه وید
انسـان بـه    يبـرا  يزیـ دنبال اعتقاد به منفعت داشتن چه است که ب یک نوع شوق نفسانیاراده  :ندیگویم

ـ کنند یر میتفس یت نفسانیفیاراده را به ک یبعض .)27، ص 1387مارشال،  (ریودیآیوجود م ن علـم  یکه ب
قـت اراده، قصـد و   یواقـع، حق کنند. دریر میم تعبیرد و از آن به قصد، عزم و تصمیگیجازم و فعل قرار م

اراده بـا رفتـار آن    یزشـ ی). ارتبـاط انگ 165، ص 1ج  ،1387، یاست (سبحان يانجام کار يل قاطع برایم
 یزشـ یانگ يرویـ ن نیتـر یاراده را عال ،دکارتانجام کار دارد.  يبرا يم جدیکننده تصماست که فرد اراده

  ).27ص ، 1387ریو مارشال، ( داندیم
زش را درك کنـد. اراده عمـل   یـ تواند انگیم کرد که اگر بتواند اراده را بشناسد، بعداًیتصور م دکارت

انجـام دهـد.    يکند، چه کاریعمل م یا عمل کند و وقتیرد که آیگیم میکند و تصمیت میرا آغاز و هدا
هـا  ن تکانـه یـ ا یکنند، ولیجاد میعمل کردن ا يرا برا ییهابدن تکانه يها، و دردهاها، لذتزها، هوساین

ال یـ خـود، ام  يریگمیتصم يرویکنند. اراده قدرت ذهن است که با به کار بردن نیک میفقط اراده را تحر
  (همان). کنندی، کنترل ميلت و رستگاریبدن را به خاطر فض يهاو هوس

  زهيغر

معلـوف،  ( عت و وراثـت اسـت  یبر فطرت، طب یکه مبتن یا سلوکی ینشاط نفس يمعنادر لغت به »زهیغر«

۴۶    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

شـود.  یکه از همان آغاز تولد همراه انسان باشد، اطالق مـ  يزیهر چ بر »زهیغر«. واژه )1466، ص 2001
 »زهیـ غر«زش از واژه ین انگییتب يکه برا ین کسیاول یشناسدارد. در روان ياکاربرد گسترده ،ن اصطالحیا

، یزه جسـمان یـ غر يادیـ ، تعـداد ز يو معاصـران و  نیـ داروبود که با اقتباس از  زیام جمیلیو ،استفاده کرد
(ریـو   انسان قائل شـد  يبرا يزیآم، و مردميد، بازیر تقلی، نظیزه روانیحرکت، و غر يرویدن، نیمانند مک
  .)30، ص 1387مارشال، 

 کـه از انسـان   يهر رفتـار  يبرا :ن معتقدندالفؤاز م یاد است که برخیز يزه در رفتار به قدرینقش غر
و  یرمنطقـ یغ ی،زشیانگ يروهایز نین باور بود که غرایبر ا مکدوگالدارد.  وجودي ازهیغر، شودیم صادر
  د:یگویم يکنند. ویت میهدا یهستند که انسان را به سمت هدف خاص یتکانش

ـ توجه و آن را درك کرده، بـا د  یء خاصیصاحب آن به شکند ین مییزه است که تعین غریا ـ ی ن یدن چن
ـ یشود، و با توجه به آن، به ش یبخصوص یجانیه یختگیدستخوش برانگ یئیش ـ عمـل کنـد،    یوه خاص ا ی

  .)30، ص 1387 (شولتز، احساس کند ین عملیچن يرا برا ياحداقل، تکانه
ـ ا البالغهنهج 91در خطبه  نیمنؤرالمیام ،نوان نمونهعشود. بهین واژه استفاده میز از این ینیدر منابع د ن ی

 .)91خ  ،1384البالغه، سـال  نهج( کار برده استه صورت جمع بصورت مفرد و هم بهاصطالح را هم به
از  يامجموعـه  ين اصطالح بـرا یا ،اتیثر بر رفتار اشاره دارد. در رواؤم یبه عوامل درون ،در هر دو مورد

و  یدر امـور اجتمـاع   ي، حس تعاون و همکـار يریپذتی، مسئولیدوستها مانند نوعتیاستعدادها و ظرف
، 1391شـجاعی،  اسـت (  کـار بـرده شـده   ه ، بـ يماننـد بخـل و آزمنـد    یامور منفـ  یبرخ ين برایهمچن
از  ياریبسـ  ينـه بـرا  یجـاد زم یزه عـالوه بـر ا  یـ زه با رفتار آن است که غریغر یزشیارتباط انگ .)132ص

  رفتار دارد. يز براین یدهو جهت یکیتحر جنبه ،رفتارها

  شهوت

انسـان لـذت دارد و او را    يبرا ي، آنچه از امور ماديماد يهالذت يحرکت نفس به سو یعنی »شهوت«
ل یـ خـواهش و م  يمعنـا شـهوت را بـه   ،راغـب  ).801، ص 2001(معلوف،  کندیخود جذب م يبه سو
اشـاره بـه    يبرا »لیم«و  »شهوت«واژه  ،در قرآن .)486، ص 1386(راغب اصفهانی،  گرفته است ینفسان

و  یاعـم از جنسـ   ،نکه شهوتیل ایدله . ب)27؛ نساء: 14عمران: آل( به کار رفته است ینفسان يهاخواسته
 يز بـرا یر غرایکه سا یزشیندارد و هر نقش انگ هژیاز به بحث ویشود، نیز محسوب میاز غرا ی،رجنسیغ

عمـوم خصـوص    ،زشیـ ن شـهوت بـا انگ  یل شد. نسبت بیتوان قایز مین زه شهوتیغر يبرا ،رفتار دارد
  ز و شهوت است.یفراتر از غرا یزشیرا عوامل انگیمطلق است؛ ز
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  عقل

در لغت به معانی گوناگونی، چون علم، تدبر، معرفت، فهم و قوه تمیز حق از باطل، درسـت  » عقل«
، در تعریـف عقـل چنـین    مفـردات  در راغباز نادرست و تشخیص خیر از شر به کار رفته است. 

بندند (عقـال شـتر)، و عقـل را از آن جهـت     عقل یعنی آن بندي که با آن پاي شتر را می«گوید: می
» داردهـاي اخالقـی بـاز   گویند که انسان در انجام کارهاي لغـو و ارتکـاب گنـاه و انحـراف    عقل می
  ).238، ص 1386(راغب، 

کنـد.  یز مـ یوانـات متمـا  یه انسان را از جمادات، نباتات و حکننده کقوه درك یعنیعقل در اصطالح، 
عقـل  «آن در مقابـل   .اندکرده» يعقل نظر«ر به یاند و از آن تعبهن معنا به کار بردیز عقل را به همیفالسفه ن

ش را بـا آن  یهمـه کارهـا   یژه انسان اسـت کـه آدمـ   یواقع، همان قوه عامله ودر یاست. عقل عمل» یعمل
ن جنبنـدگان  یاست، اگر نفس امـاره کـه شـرورتر    یفرمود: عقل زانوبند نادان د. رسول خدادهیانجام م

، ص 4، ج 1385(کلینـی،   رودیمـ  هراهـ یب، عقـل کنتـرل نگـردد    يرویش عقال زده نشود و با نیاست، پا
ـ یکند، فرمود: ایال مؤعقل از او س یستیکه از چ ،در پاسخ پدر . امام حسن)554 ه او نکه دلت آنچه را ب

  تـوان در نظـر گرفـت:   یعقـل مـ   يبرا یزشیسه نوع کارکرد انگ ی،کلطور(همان). به دارد، نگهيسپاریم
 ي. بـا توجـه بـه کارکردهـا    یدهـ کارکرد جهت .3 ی؛و بازدارندگ يکارکرد مهارگر .2 ی؛کارکرد شناخت .1

  دارد. یآن نقش اساست رفتار کنترل یهم در هدا رفتار و ياندازعقل هم در راه :توان گفتیعقل م

  يرفتار در منابع اسالم يزشيعوامل انگ
 ،ازهـا ین نیـ از ا یازها دارد. برخـ ین نیبه ا ینوع او بستگ يات و بقایدارد. حفظ ح ینافراو يازهایانسان ن

 يسازگار بـرا  یتیفعال يانسان را برا ،ازهاین نیاند. ايو سعادت او مهم و ضرور یت روانیتحقق امن يبرا
تـوان  یانسـان را بـه دو دسـته مـ     يازهـا ین ی،کلطوربه ).13، ص 1388(عثمان نجاتی،  زدیانگیارضا برم

از سـرما و   ي(آسـودن)، دور  ، تنفس، خوابی، تشنگیک مانند گرسنگیولوژیزیف يازهاین. 1م کرد: یتقس
از بـه  یـ د نماننـ  یروانـ  يازهاین .2 ؛از مادرانهیو ن یاز جنسیاز درد، ن يحاجت، دور يد، قضایشد يگرما

دن بـه آرزوهـا و کسـب    یتحقق بخش يت برایشرفت و موفقیاز به پیاز به احترام، نیاز به تعلق، نیت، نیامن
  .یدر زندگ یبه سعادت واقع یابیکسب رشد و کمال و دست يبرا یمتعال يازهایاعتماد به نفس، ن

 يو معنـو  يمـاد  يازهایند رشد، به همه نیبودن فرا یجیاسالم با در نظر گرفتن مراحل تحول و تدر
هر کـدام ارائـه    يارضا يمناسب برا يکارهاآنها در رفتار، راه یزشیبا توجه به نقش انگ .انسان توجه دارد

۴۸    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

نـوع ارتبـاط دارد.    يبه بقـا  یشوند و برخیفرد م يمربوط به حفظ بقا یبرخ ي،ماد يازهایکرده است. ن
  شود.یل به آنها اشاره مید که در ذدار یو اجتماع يز جنبه فردین یروان يازهاین نیهمچن

  کيولوژيزيف يازهاين
  مربوط به حفظ بقاء فرد  يهاازین .الف

در آیات و روایات، به نیازهاي که براي حفظ بقا اهمیـت بیشـتري دارد، مثـل گرسـنگی، تشـنگی،      
یت شده که روا عنوان نمونه، از پیامبر اکرمشود. بهتنفس، خواب، و نیاز به گرما و سرما اشاره می

اي کـه  اي که در آن سکونت کند، جامـه زاده را جز در این سه مورد حقی نباشد: خانهآدمی«فرمود: 
روایـت   مستورد بن شـداء ). از 52، ص 6تا، ج ماجه، بی(ابن» با آن خود را به پوشاند، و نان و آب

اي بگیـرد، اگـر   نـد، زوجـه  کهرکس براي ما کار می«فرماید: شنیدم که می شده که گفت: از پیامبر
تـا، ح  (ابـوداود، بـی  » کاري بگیرد، و اگر مسکن ندارد، مسکنی تهیـه کنـد  کار ندارد، خدمتخدمت
مسلمانان در سـه چیـز شـریکند: در    «فرمود:  روایت شده که پیامبر خداشابن). همچنین از 2945

تـا،  ماجه، بی؛ ابن364، ص 5ج  تا،بن حنبل، بی؛ احمد3477تا، ح (ابوداود، بی» آب و علف و آتش
). این سه چیزي که در این روایت آمده، از نیازهاي ضروري زندگی بدوي حـاکم بـر   51، ص 6ج 

آورد و مـی بوده است. در برخی روایات آمده که گرسـنگی زیـاد انسـان را از پـاي در     العربجزیرة
، ص 6، ج 1385کلینـی،  ( شـود بخشی به رفتار میارضاي نیاز به خوردن موجب قوام بدن و انرژي

). تشنگی و نیاز انسان و سایر موجودات زنده به آب، بـه مراتـب بیشـتر از گرسـنگی و سـایر      286
  ).86، ص 3، ج 1365نیازهاست... (مجلسی، 

د یـ و فوا یات، شـاداب یـ اسـتمرار ح  موجبات است و ین عناصر حیترگر از مهمید یکیتنفس هوا، 
، ص 3همـان، ج  ( ح شـده اسـت  یقـت تصـر  ین حقیبه ا ینی. در متون دموجودات زنده است يگر براید

ماننـد   یگوناگون زنـدگ  يهاخواب بر جنبه زیرا ؛است يادیو بن يضرور يازهایگر نیخواب از د .)120
جانـات و روابـط   ی، هيریادگیـ ل یـ انسـان از قب  ياز کارکردهـا  ياری، نشاط، خلـق و خـو، و بسـ   یسالمت

دهـد و  یخود را از دست م ییبدون خواب و استراحت کارآ یکه زندگياگونهبه ،گذاردیاثر م يفردنیب
کـه خـواب در    یت و نقشـ یـ به اهم ی،شود. در متون اسالمیمواجه م يات با مشکل جدیادامه ح یگاه

، 1366؛ تمیمی آمـدي،  9: أآن، و بهداشت روان دارد، تصریح شده است (نب يم قوایسالمت جسم و ترم
  ).316، ص 5، ج 1365؛ مجلسی، 165ص 
حفظ خود است کـه اگـر دفـع نشـود      يهاازیگر از نید یکی ،از به دفع فضوالت و آب زائد از بدنین
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خوانـد،  یحاجـت مـ   يکـه بعـد از قضـا    ییدر دعـا  امبریـ شـود. پ یب به بدن میو آس یناراحت موجب
، 1439، ح 1تـا، ج  جـه، بـی  ما(ابن دیتم بخشین رنج را از من برد و عافیرا که ا يد: سپاس خداینفرمامی

  ).4341و  3440، 1440
خـود   یاتیـ عـدم تعـادل ح   .دیآیبه وجود م یاتیجه مختل شدن تعادل حیک در نتیولوژیزیف يازهاین
کـه دچـار عـدم تعـادل      يدهد فـرد یقات نشان میدر بدن است. تحق یخاص ییاز کمبود مواد غذا یناش
 عکرمـه کـه   یثیاز دارد. در حدیدهد که به آن نیل نشان میشتر تمایب ییبه همان مواد غذا ،شودیم یاتیح
بـه   امبریـ پ«د: یـ گویمـ  عبـاس ابـن ت اشاره دارد. ین واقعیکند، به اینقل م از رسول خدا عباسابناز 
 امبریـ پ .؟ عـرض کـرد: اشـتها بـه نـان گنـدم دارم      يدار ییرفت و به او فرمود: چه اشتها يادت مردیع

از شـما اشـتها بـه     یکـ یمـار  یبرادرش بفرستد. سپس فرمود: هرگاه ب يبرا ،داردهر کس نان گندم  :فرمود
ـ ا .)همان» (دیداشت آن را به او بده يزیچ قـت دارد کـه خداونـد    ین حقیـ امبر اشـاره بـه ا  یـ ن سـخن پ ی

  دا کند.یل پیبه همان م ،از داردین يزیوان قرار داده که هرگاه بدن به چیرا در بدن انسان و ح یتیخصوص
  مربوط به بقاء نوع يازهاین .ب

زیرا زمینـه بـروز و ایجـاد رفتارهـاي      این نیازها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ . نیاز جنسـی: 1
کند. این نیاز، عالوه بر اینکه شرایط به وجود آمدن خانواده را فراهم کند، زمینـه  زیادي را فراهم می

ء نـوع بـه آن بسـتگی دارد. قـرآن کـریم بـه ایـن        سازد و بقازاد و ولد و ادامه نسل را نیز فراهم می
هـایی قـرار داد، و از   و خداونـد بـراي شـما از خودتـان جفـت     «فرمایـد:  حقیقت اشاره کـرده، مـی  

ازدواج کـردن  «نیـز فرمـود:    ). پیـامبر اکـرم  72(نحل: » هایتان براي شما فرزند و نوادگانی...جفت
یست. ازدواج کنید؛ زیرا من به فزونی شما بر سنت من است، هر که به سنت من عمل نکند از من ن

  ).1846، ح 1ج  تا،ماجه، بیابن» (بالم...ها میامت
ر دادن و یمـان، عشـق و محبـت، شـ    یو زا يمانند تحمل درد و رنـج بـاردار   يزه مادریانگ :يزه مادری. انگ2

ان یـ نماروشـنی  ران، بـه ژه در پسـتاندا یـ وهب ،واناتیاست که در عموم ح يفطر يمراقبت از فرزندان، امر
 ،ه شده اسـت یتعب يزیصورت غرجنس ماده به یو جسمان یکه در ساختار روان ،ن حس مادرانیاست. ا

ن حـس مـادران اشـاره    یـ به ا یخوبهات قرآن بیشود. در آین عوامل بقاء نوع محسوب میتراز مهم یکی
ق مواظبـت و دفـاع   یـ که از طر ،ماده در پرندگان يزه مادریز به انگین امبراکرمی، پ)7 :قصصاست ( شده

رسـول  « ت کـرده اسـت:  یـ روا بـن عبـداهللا  عبـدالرحمن کرده است. ابد، اشاره ییشان بروز میهااز جوجه
را برداشت و بـا خـود آورد. پرنـده     ياشه رفت و تخم پرندهیبه ب یفرود آمد، شخص یدر منزلگاه خدا

۵۰    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ن یـ ک از شـما ا یـ کـدام  :رانش کرد. حضرت فرمـود ایو  فراز سر رسول خدا آمد و شروع به پرزدن بر
 ام، رسـول خـدا  ت گفـت: مـن تخـم او را برداشـته    یان جمعیاز م يوان را ناراحت کرده است؟ مردیح

وانـات  یدر انسـان و ح  يزه مـادر یـ . اگـر انگ )404، ص 1تا، ج بن حنبل، بی(احمد فرمود: آن را برگردان
  افتاد.یبه خطر م يجد استمرار و بقاء نوع به صورت ،وجود نداشت

  یروان يازهاین

ازها موجـب آرامـش   ین نیا يه شده است. ارضایتعب یآدم یاز همان ابتدا در ساختار روان یروان يازهاین
 یکـ یگـردد.  یاو م یموجب اضطراب و رنج و بدبخت ،محروم شدن از آنها .شودیت او میو احساس امن

  ت است.یو معنو ينداریاز به دین یانسان در زندگ یروان يازهاین نیتراز مهم
  ينداریاز به دین

ن یـ نش ایاسـت. نظـام آفـر    سـبحان مـان بـه خداونـد    یش و ایگرا شناخت، يندارین عنصر در دیترمهم
ـ  .)30 :روم( ش را در فطرت و سرشت انسان قـرار داده یگرا در «د: یـ گویه مـ یـ ن آیـ ر ایدر تفسـ  یقرطب

ز یـ انگع و شـگفت یبـد  يهـا دهیـ درك آفر يبرا يفطر يسرشت انسان و در ساختمان وجود او استعداد
(عثمـان   »اش وجـود دارد یگـانگ یمـان آوردن بـه او و بـه    یبردن از آنها به وجـود خـدا و ا  یخداوند و پ

مـان بـه   یشناخت خداوند و ا يبرا يک استعداد فطریدر انسان  ،گریعبارت دبه .)29، ص 1388نجاتی، 
ـ . ا)172: اعراف( انسان است ين جزء ساختار وجودیرد و اگانه وجود دای ياو و حس پرستش خدا ن ی

مـان آوردن بـه   یشناخت خداوند متعـال و ا  يبرا يت فطریظرف ين است که انسان داراایز نشانگر یه نیآ
د یـ کودك با فطرت توح«ند: یفرمایم یثیز ضمن حدین امبر اکرمیاش متولد شده است. پیگانگیاو و به 

گر عوامل است کـه او  ین و دین رفتار والدید و ایآیا میف، به دنین حنیا همان دی، یپرستکتایو سرشت 
  .)435، ص 3تا، ج بی حنبل،بن احمد» (کندیا مجوسی میو  یحیا مسی يهودیرا 

  گرانیاز به ارتباط با دین

در سـاختار   يصـورت فطـر  از که بـه ین نیگران است. ایبا د یوند عاطفیپ يل به برقراریانگر میاز، بین نیا
گـران، سـاختار   یارتبـاط بـا د   ز اشـاره دارد. یـ بودن انسـان ن  یاجتماع یژگیانسان وجود دارد، به و یروان
کنـد، بهتـر   یت مـ یاز آنها به ارتباط حمایافراد از ن يان فردیکه روابط م یرا زمانیز ؛است یمهم یزشیانگ

خبـر   يکمتـر  یشـناخت از مشکالت روان شوند، ویرتر میپذفه نموده، در برابر استرس انعطافیانجام وظ
  ).129- 128، ص 1387ریو مارشال، ( دهندیم

وانـات و  یها، ارتبـاط بـا ح  مانند ارتباط با خدا، ارتباط با انسان :دارد یگران وجوه گوناگونیارتباط با د
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ک ک ارتبـاط خشـ  ی ،ن ارتباطین نکته الزم است که جنس ایست. توجه به ایزطیعت و محیارتباط با طب
ر یو سـا  ی، روانـ یعـاطف  يازهـا یکـه ن ياگونـه بـه  .اسـت  یمیگرم و صم یست، بلکه ارتباطیروح نیو ب

آغـاز   ،اسـت  ین نهاد اجتماعیترکه کوچک ،گران از درون خانوادهیانسان ارضا شود. ارتباط با د يازهاین
از یـ ز نیـ شناسـان ن روانها، هموطنان و نوع انسان. يشهرشان، دوستان، همکاران، همیر خویشود تا سایم

  ند.اد قرار دادهیکأشود، مورد تین میمأگران تیکه در ارتباط با د ،و محبت یبه دوست
 ،مـوارد  یدر برخـ و  کـرده اسـت   شنهادیرا پ يمتعدد يکارهاراه ،ازین نیت این و تقویمأت ياسالم برا

ارتبـاط و تعـامالت    یونگبـه چگـ   یحتـ  ،انسـان دارد  یاز در زنـدگ یـ ن نیـ که ا یت و نقشیل اهمیبه دل
مهـم   ياشـاوندان بـه انـدازه   یژه خویـ وبه ،گرانیاز به ارتباط با دی. ن)2(مائده:  ز امر کرده استین یاجتماع

ن ارتبـاط را قطـع   یا ،ل موجهیکه بدون دل یکسو  )21 :رعد( است که خداوند امر به انجام آن کرده است
  رد.یگیقرار م نیره شده، مورد لعن و نفریمرتکب گناه کب ،کند

  يا خودمختاریاز به استقالل ین

آنهـا را   ینکـه کسـ  یرند، انتخاب کنند و بدون ایم بگیکنند، تصم دوست دارند که آزادانه فکر ها ذاتاًانسان
و اسـتقالل در انسـان    ياز بـه خودمختـار  ین ،را انجام دهد. از نظر اسالم یآزادانه رفتار خاص ،مجبور کند

خمینـی،  امام را سلب کند (مشروع او  يهايکس حق ندارد آزادچیه .شده است ک حق لحاظیعنوان به
ن یـ رش دیپـذ  یشه و حتی. انسان در حوزه اند)329 ، ص2 ، ج1366آمدي، ؛ تمیمی 17- 19 ص، 1378

  .)256 :بقره( شده است یگران نهیبه د يل هرنوع باوریآزاد است و از تحم
  ل به بقایا می یاز به جاودانگین

جاودانـه پـس    یان را بـه زنـدگ  یم بارها آدمیشه در فطرت انسان دارد. قرآن کریر یبقا و جاودانگ ل بهیم
. رسـول  )64عنکبـوت:  ( داندینم يزیچه چیو باز یا را جز سرگرمین دنیا یدهد و زندگیمرگ توجه م

ـ یگـرا  ،می. قـرآن کـر  )87، ص 58، ج 1365(مجلسـی،   کنـد یقـت اشـاره مـ   ین حقیز به این رماک ه ش ب
ل به بقا استفاده کـرد و حضـرت   ین میطان از همیکند شیح میمسلم دانسته و تصر یرا در آدم یجاودانگ

نـه خـروج آنهـا را از    یکه منـع شـده بودنـد، تنـاول کننـد و زم      يزیآدم و حوا را وسوسه کرد تا از آن چ
تـوان  یمـ  ،دمطان و حضـرت آ یان شـ یـ م يگـو واز گفـت  .)20 :اعراف( که داشتند، فراهم کرد یگاهیجا

استفاده کرد و توانست به هـدف   یش حضرت آدم و همسرش به جاودانگیطان از گرایاستفاده کرد که ش
، )20 :فجـر ( یدوسـت ، تملـک و مـال  ییجوقتی، حقیطلبل به کمالیم ب آنها بود، برسد.یکه فر ،شیخو

در  يصـورت فطـر  بـه هسـتند کـه    ییهاشیجمله گرااز ییو خداجو یدوستییبای، زیطلبرقابت، قدرت

۵۲    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

 يقابـل انکـار  ریغ تأثیربه رفتار و  یدهن جهتیها و رفتارها و همچنزهیجاد انگیانسان وجود دارند و در ا
  ت فرد دارند.یبر شخص

  زشيموثر بر انگ يطيعوامل مح
ا یـ  یکیولـوژ یزیف يازهـا یهستند که برخاسـته از ن  يآن دسته از امور ،»زشیانگ یطیعوامل مح«منظور از 

ن عوامـل شـامل   یـ باشند. ایاو م یزشیثر بر رفتار انگؤزم انسان میست، بلکه خارج از ارگانیانسان ن یروان
ه کـه  یـ تنب. 3 ی؛منفـ  يهـا کنندهتیتقو .2 ؛مثبت يهاکنندهتیتقو .1است که عبارتند از:  یچهار دسته کل

  الگوها. .4 ؛شودیا حذف رفتار میکاهش  موجبدارد و  ینقش بازدارندگ

  مثبت يهاکنندهتيتقو يزشينقش انگ .الف

ن امـر  یهمـ  .ن استیآفرند و لذتیما خوشا ياست که برا ییزهایچ ،»مثبت يهات کنندهیتقو«منظور از 
ـ   يانجـام رفتـار   يزد بـرا یـ داشته باشد و ما را برانگ یکیشود نقش تحریم موجب راي نمونـه،  خـاص. ب
 يبـا یز يهـا هماننـد منظـر   يداریـ د يهـا محـرك ترنم و دلربا، خوش يمثل صداها يداریشن يهامحرك

ـ  یهمـه ا  ،بـا یز يهـا هـا و انـدام  افهیجذاب دارد، ق ياندازعت که چشمیطب ت و نقـش  یل جـذاب یـ دلهنهـا ب
  کند.یک میتحر یخاص يانجام رفتارها يما را برا ،بر روح و روان ما اثر گذارده ی،نیآفرلذت

کنتـرل   يند نسبت به رفتار، بـرا یخوشا يهاحركن میا یزشیضمن توجه به نقش انگ ی،نیدر متون د
از گـوش دادن   يدر موارد یعنی ؛دارد ییهاست، رهنمودهان محركیثر از اأما، که مت يت رفتارهایو هدا
هـا  افـه یمنـاظر و ق  ین از نگاه کردن به برخیو همچن )32 :احزاب( صداها ید برخیا تولیصداها  یبه برخ

ــاشــده ینهــ ــی،  ؛233، ص 3، ج 1366یمــی آمــدي، (تم می ــه ) یــ554، ص 1، ج 1385کلین ا توجــه ب
که مبـادا در   ،)372، ص 103، ج 1365(مجلسی،  میاه شدهیانتخاب همسر توص يبرا يظاهر يهاییبایز

ـ ( میبا همسران خود دچار مشکل شو یادامه زندگ  ،گـر ی. مفهـوم د )110، ص3 ، ج1383، یض کاشـان یف
ند اسـت و در  یافـراد خوشـا   يکـه بـرا   یمطلـوب  يزهایرت دادن به چبشا يمعنابه »ریتبش«است. » ریتبش«

مطلوب در افراد اسـتفاده   يزش رفتارهایجاد انگیا ين روش برایآنها نقش دارد. قرآن از ا یزشیرفتار انگ
  .)9تغابن: ( کرده است

  يمنف يهاکنندهتيتقو يزشينقش انگ .ب

ند و یهستند که ارائـه آنهـا بـه افـراد ناخوشـا      ییهادادها و محركیرو ،»یمنف يهاکنندهتیتقو«منظور از 
بـه   ،دارد تـأثیر مطلـوب   يش رفتارهاین جهت که حذف آنها در افزایاز ا ،دادهاین رویآزاردهنده است. ا
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کننـد و  یآنها اطـالق مـ   را بر یصفت منف ،انددهندهنکه آزاریاز جهت ا یول ،ندیگویم »کنندهتیتقو«آنها 
ف و بـدبو، حـبس شـدن در    یـ آلـوده و کث  يهـا طیمحراي نمونه، ند است. بیخوشا افراد يحذف آنها برا
اسـت   ییزهایجمله چاز ،)123، ص 70، ج 1365(مجلسی،  با افراد ناهنجار و خطرناك ینیزندان، همنش

و  )83همـان، ص  ( ایـ حـب دن  ،اتیـ ات و روایـ در آ کنـد خـودش را از آنهـا دور کنـد.    یم یانسان سع
 يهـا طیو محـ  )245، ص 2، ج 1366؛ تمیمـی آمـدي،   26(همـان، ص  ی نفسـان  يااز هواهـ  يرودنبال
مانند خوردن مال حرام و مشـروبات   ی،آلود و رذائل اخالقگناه ياز رفتارها ياریساز بسنهیکه زم ياآلوده
 قـرار گرفتـه و   یاست که مورد نه يجمله امورگران، مصاحبت با افراد ناسالم ازی، دروغ، استهزاء دیالکل

  ه شده است.یاجتناب از آنها توص
  هیتنب یزشینقش انگ

ا حـذف رفتـار نـامطلوب    یـ شتر به منظـور کـاهش   یاست که ب يندیناخوشا يهامحرك ،»هیتنب«منظور از 
کـه در بـاب حـدود،     ین اسـالم آمـده، مثـل احکـام    ید ییشود. آنچه در باب احکام قضایکار گرفته مهب

 ینـامطلوب  يرفتارهـا  یاز برخـ  يریشـگ یپ يبـرا  ییکارهاوع، سازواقات و قصاص آمده، دریرات، دیتعز
اندازد و مـانع  یجامعه و فرد را به خطر م یت عمومیامنکه شود یاست که از نظر اسالم جرم محسوب م

افـراد جامعـه را    يایکه عفت و ح ییاز رفتارها يریجلوگ يافراد جامعه است. اسالم برا یاز رشد و تعال
د رأفت نسـبت بـه آن   ید و نبایانه بزنیک از زن و مرد زناکار را صد تازیهر«د: یفرمایم ،اندازدیبه خطر م

بـه   یه بـدن یـ عـالوه بـر تنب   ،حـدود  ين اجرای). همچن2 :(نور» باز دارد... یحکم اله يدو شما را از اجرا
ز یـ او ن یجتمـاع ت ایـ ثی، حیه بدنیعالوه بر تنب یرا فرد خاطیدارد؛ ز یز نقش بازدارندگین یلحاظ اجتماع

در محـاکم   يشـهادت و  .شـود یاز زمره فاسقان محسوب مـ  ،که توبه نکند یشود و تا زمانیمخدوش م
ـ ا ،از احـاد جامعـه   ياعده يبسا براست. چهیاز اعتبار الزم برخوردار ن ییقضا ت یـ اهم یتـ یثین جنبـه ح ی

و «د: یـ فرمایتوجـه دارد و مـ   یاعن جنبـه اجتمـ  یز به ایشتر باشد. قرآن نیآن ب یدارد و بازدارندگ يشتریب
د و یـ انـه بزن یآورند، آنهـا را هشـتاد تاز  یکنند و سپس چهار شاهد نمیکه زنان پاکدامن را متهم م یکسان

  ).4 :(نور» د؛ و آنها همان فاسقانندیریشهادتشان را هرگز نپذ
  الگوها یزشینقش انگ

هـر کجـا سـخن از     ،اتیـ ل است. در قـرآن و روا آدهیار و نمونه ایمشق، معنجا سریدر ا ،»الگو«منظور از 
عنـوان سرمشـق   . در هر صورت، الگوها بـه )21 احزاب:( نظر بوده استن معنا مدیان آمده، همیالگو به م

  رفتار داشته باشند. يبرا یزشیتوانند نقش انگیهستند که م یطیجمله عوامل محاز

۵۴    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

  زشیانگ یکیولوژیزیاساس ف

ماننـد   ید بـه عـوامل  یـ با یزشـ یانگ يهـا دهیـ پد یکیولـوژ یزیو ف یکـ یزیف کامل تظـاهرات ف یتوص يبرا
و سـاختار دسـتگاه اعصـاب     یزمیارگـان  درون یکیزیو ف ی، هورمونییایمی، عوامل شیرونیب يهامحرك

 اسـت، توجـه کـرد    یزشـ یانگ يهـا دهیـ پد یکیولـوژ یزیو نوروف یکیولوژیزیکه مسئول کنترل ف ي،مرکز
کـه در رفتـار    یعصـب  يشده، آن بخش از سـاختارها انجام يهایبررس طبق ).19 ، ص1389، ی(خداپناه

ـ ی، تاالموس و هيدستگاه کنار :عبارتند از ،جان نقش دارندیو ه یزشیانگ ن دسـتگاه  یپوتاالموس. ارتباط ب
واقع در سـاق مغـز    ياشود. دستگاه شبکهیز برقرار میپوفیپوتاالموس و هیق هیاز طر یو هورمون یعصب

  (همان). دارد ياژهیت ویزم اهمیمجموع ارگان يو بازدارت یفعال يبرا
  ان تحولیزش در جریانگ

شود این است که آیـا در متـون دینـی، بـه تحـول انگیـزش و       اولین پرسشی که در اینجا مطرح می
هاي زیستی و روانی آن اشاره، یا تصریح شده اسـت یـا نـه؟    اي بودن آن، و همچنین به پایهمرحله

گیـري  هاي مربوط به انسـان و فراینـد شـکل   دینی به گزارهال، مستلزم نگاهی درونپاسخ به این سؤ
دهـد کـه در متـون دینـی، مسـئله تحـول       انگیزش است. توجه به برخی آیات و روایات نشان مـی 

اي بودن آن، مدنظر قرار گرفته است. در اینجا، تنها به دو دسته از آیات و روایات انگیزش و مرحله
  شود:مل انگیزشی، اشاره میمربوط به عوا

اسـت   ییرهـا ییزش، تغیتحول انگ يهان جنبهیترن و محسوسیتراز مشخص زش:یانگ یستیز يهاهیالف. پا
کنـد. قـرآن در مـوارد    یزش و رفتار را فـراهم مـ  یانگ یستیز يهانهیدهد و زمیکه در جسم انسان رخ م

ز در هر مرحله از تحـول توجـه   یغرا يو ارضا یستیز يازهای، نیبودن رشد جسمان يابه مرحله بسیاري،
گـاه از نطفـه،   د، آنیـ که شـما را از خـاك آفر   ییاوست خدا«د: یفرمایعنوان نمونه، قرآن مکرده است. به

. در )67مـؤمن:  ( ...»یو سـالخوردگ  يریسپس پ ین، طفل، جوانیسپس علقه و در مرحله بعد مضغه، جن
 يهـا هیـ کـه پا  ی،مراحـل رشـد جسـم    یفیو ک یکم يهاه تفاوتب ،گریدمشابه ات یه و آین آیا ،قتیحق
را  یمراحـل تحـول جسـمان    یثیز ضمن حدین نامنؤرمیکند، اشاره دارد. امیزش را فراهم میانگ یستیز

 يهـا رشد اسـتخوان  ةن مرحله نمو، شرح داده، و درباریدن به دوران بلوغ و آخرین مختلف تا رسیدر سن
دراز، و قامـت   يهااستخوان یسالگ 24در سن «د: یفرمایمت انسان است، مکه مالك طول قا ،بدن یطول
  ).31، خ 1384البالغه، (نهج »شودیرسد و سپس متوقف مین حد خود میبه باالتر یآدم

یکی از انواع تحول روانی در انسان، تحول شـناختی اسـت.   هاي غیرجسمانی انگیزش: ب. عوامل و زمینه
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انـدازي  عقل است. عقل داراي کارکرد انگیزشی اسـت؛ یعنـی هـم در راه   مایۀ تحول شناختی خمیر
بـا   تفسـیر المیـزان،  در  علّامـه طباطبـائی  دهی آن نقش اساسی دارد. رفتار و هم در کنترل و جهت

تبـع  استفاده از برخی آیات و احادیثی که در ذیل آن آیات آمده، مراحلی را براي تحول عقالنی و به
، تهـذیب ، روایـاتی را از کتـاب   »اذا بلغ اشـده «ن کرده است. وي در ذیل آیه آن تحول شناختی بیا

کند که به مسئله احتالم، سن شانزده سالگی، هیجده سالگی، سـی  نقل می معانی االخبار وخصال 
کنـد کـه اوالً، ایـن    کند. ایشان از مجموع روایات اسـتفاده مـی  پنج سالگی و چهل سالگی اشاره می

ط به رشد عقلی است و ثانیاً، این رشد عقلی مراتـب مختلفـی دارد کـه اولـین آن،     مربو» بلوغ اشد«
دوره احتالم یعنی آغاز نوجوانی است و منتهاي آن سن چهل سالگی است و سایر مراحل بین ایـن  

  ).18و  16، ص 11، ج 1370دو مرحله قرار دارد (طباطبائی، 

  يريگجهيبحث و نت
کـرد  ین رویدست آمد کـه چنـد  ه ب ،زش انجام گرفتهینه انگیکنون در زمکه تا ییهااز مطالعات و پژوهش

ه قابـل ارائـه   یـ در دو دسـته نظر  یکلـ طورکردها بهین رویا :وجود دارد یشناسزش در روانینسبت به انگ
 ،زشیـ ن انگیـی ف و تبیتوصـ  يبـرا  ،گـر یعبـارت د . بهیشناخت يهاهینظر .2ی؛ ستیز يهاهینظر .1است: 

د دارنـد.  یـ کأت یستیز –یعصب يرفتار و نقش ساختارها یستیز يهاهیشتر بر پایپردازان بهیاز نظر ياعده
  کنند.یرا برجسته م یشناخت يها، جنبهیزشیانگ ين رفتارهاییف و تبیتوص يگر براید ياعده ،در مقابل

ال، یـ ازهـا، ام یزش نقـش دارنـد. ن  یانگ يریگدر شکل یرونیو ب یاز عوامل درون يان مجموعهیهمچن
کننـد.  یزش فـراهم مـ  یجاد انگیا يط الزم را برایهستند که شرا یها و افکار از عناصر اصلز، شناختیغرا

 يرفتـار  يامدها و الگوهایپ - یاعم از مثبت و منف -  هاکنندهتینقش تقو ی،رونیان عوامل بین از میهمچن
ز در رفتـار  یـ ن یسـت یز - یعصـب  يتارهااز نقش ساخنباید  ،نکهیا سرانجامثر بر رفتارند. ؤجمله عوامل ماز

  غفلت کرد. یزشیانگ
زان یـ د میـ گـذار، با تأثیربـر توجـه بـه مجموعـه عوامـل       هعـالو  ،زشیـ انگ ةدربار يپردازهینظر يبرا

 یدر هر مرحله از تحـول برخـ   زیرانظر قرار داد؛ ن عوامل را در مراحل تحول مدیک از ایهر يگذارتأثیر
ـ   یزشیانگ يدر رفتارها يورو مح ین عوامل نقش اساسیاز ا ، یدر دوره اول کـودک  راي نمونـه، دارنـد. ب

دارنـد؛   يزیـ انگ يدر رفتارها يشتریز) نقش بی(غرای عاطف - یکیولوژیزیف يازهایدو سه سال اول ن یعنی
او  یشـناخت  يهـا بنـه سـت و روان یو الزم برخـوردار ن  یهنوز کودك از شـناخت کـاف   ،ن دورهیرا در ایز

۵۶    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

و  یزشـ ی، انگی(شـناخت  ي، از کارکردهاییل عدم نضج و شکوفایبه دل ،عقل کودك .ندارد انسجام الزم را
دهـد کـه کـودك در دو سـال     یز نشان مین یشناختروان يهاست. پژوهشی) الزم برخوردار نیبازدارندگ

 کنـد و یمـ  یه خـود را طـ  یمراحل اول یعاطف - یقرار دارد که تحول شناخت یحرکت - یاول در دوره حس
 - یکیولـوژ یزیف يازهایز و نیغرا يارضا يشتر برایب یزشی، رفتار انگیعنی ؛دارد یشتر جنبه بنیب تیشخص
ن اسـت و فر   يهـا ثر از کشـاننده أزش و رفتـار متـ  یـ انگ ،ن مرحلـه یکودك است. در ا یعاطف ينـدها ایبـ 

ار یبسـ کـودك   يهـا نقش شناخت و تفکـر در کـنش   ،گریعبارت دندارد. به تأثیري(کُنش من)  ياواسطه
ک یـ ولوژیزیف يازهـا یز و نیغرا یعنی ؛دارد یزش در دو سال اول جنبه بنیانگ :توان گفتیم .ز استیناچ

  کودك دارند. یزشیانگ يدر رفتارها ينقش غالب و محور
از جنس شناخت بـه  » من«بنام  يدی)، سازه جدیات منطقیو عمل یاتیش عملی(پ در دوره دوم تحول

شـود.  یثر مـ أ(کُنش من) متـ  ياواسطه يندهایزش و رفتار از فرایو انگ شودیمت افزوده یساختار شخص
ک نقـش  یـ ولوژیزیف يازهـا یز) نیـ (غرا هـا ن دوره از تحول، کشانندهین است که در ااین سخن یا يمعنا

، عقـل قلمـرو   یات منطقـ یدر دوره عمل ،گریعبارت دزش و رفتار فرد ندارند. بهیو غالب در انگ يمحور
هـا و افکـار، نقـش    عقل همراه بـا شـناخت   ،جهیدر نت .ار داردیدر اخت يادیت را تا حد زیشخص یشناخت

  زش و رفتار فرد دارند.یدر انگ يغالب و محور
ا، یمنطـق قضـا   یعنید یجد يل ظهور ابزارهایتفکر نوجوان به دل ،)ی(تفکر انتزاع در دوره سوم تحول

(منصـور و   در خـود کشـف کـرده اسـت     ینـ یبشیپـ  رقابلیو غ تازه ییتوانا ،»من«دا کرده و یگسترش پ
 ؛شــوندیبنــا مــ یدر ســازمان روانــ يدیــجد يهــاســاخت ،ن دورهیــ. در ا)249، ص 1385دادســتان، 

 ینینـو  يهـا تیـ هسـتند و فکـر نوجـوان را از امکانـات و ظرف     يکه معـرف منطـق صـور    ییهاساخت
 :ن سـطح عبـارت اسـت از   یـ ت در ایشخص ،اژهیپ). به نظر 162، ص 1388(منصور،  سازندیدار مربرخو

رود و خـود را تـابع   یاز آن فراتر م یول ،سازدیآن را متبلور م» من«که  یآرمان ؛ک آرمانیاز » من«ت یتبع
ک یـ رفتن یپـذ  ،و سـرانجام  یاس ارزشـ یک مقیمنزله وابسته ساختن خود به به ،ن حرکتیسازد. ایآن م

فـا کـردن،   ین ایبلکـه فـرد آن را در عـ    ،سـت یسـاخته ن شیا پی» یقالب«که  یاست، اما نقش ینقش اجتماع
، در ین اسـت کـه نوجـوان بـه مـوازات تحـول شـناخت       این سخن یا يمعنا .)166(همان، ص  سازدیم

» رویـ پاخـالق خـود  «بـه  » رویـ پگـر یاخالق د«وجود آمده، از ه ر بییز تغیاو ن یباورها، اخالق و نظام ارزش
هـا و  از شـناخت  يریپـذ تأثیرعـالوه بـر    ،نوجوان یزشیه رفتار انگمنزله آن است کن بهیابد. اییدست م

  رد.یپذیم یاساس تأثیرز یاو ن یاز باورها و نظام ارزش من)، يهاافکار (کنش
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ن در یمتفاوت اسـت. همچنـ   یرونیو ب یعوامل درون یزشیاز تحول نقش انگ يادر هر دوره ،نیبنابرا
ر هسـتند.  یـ متناسب با آن رفتـار درگ  یعصب يساختارها یزشیهر رفتار انگ يتحول برا ،هان دورهیهمه ا

ک یـ مبیجانـات اسـت، دسـتگاه ل   یاز ه یک و برخـ یولوژیزیف يازهایاز ن یکه ناش ییرفتارها راي نمونه،ب
فـرد   یهـا، باورهـا و نظـام ارزشـ    ، شناختیمتعال يازهایاز ن یکه ناش ییدارد. اما رفتارها يترنقش فعال

ا یـ کـرد و  یک روین است که با ایانگر یبامر ن یکند. اینقش م يفایر است و ایگشتر قشر مخ دریاست، ب
د از یـ پرداخت، بلکـه با  یزشیانگ يزش و رفتارهاین انگییف و تبیتوان به توصیها نمهیک دسته از نظری

ائـه  زش اریـ ه انگیـ ن اگر قرار باشد نظریزش استفاده کرد. همچنیمطالعه انگ يها براکردیاز رو يامجموعه
ـ  ،هین نظریم. در ایکنیشنهاد میرا پ» زشیانگ ياه شبکهینظر«شود، ما   - یضمن توجه به همه عوامل درون

ـ یو عوامـل ب  - ال یـ ز و امی، غرایروان يازهایک، نیولوژیزیف يازهاین ، یطـ یمح يهـا ماننـد، مشـوق   یرون
. انـد ر قـرار گرفتـه  ز مـدنظ یـ دارنـد ن  ینقش اساس یزشیانگ يکه در رفتارها یستیز - یعصب يساختارها

ان تحول مورد مطالعـه قـرار گرفتـه    یزشی در جریثر در رفتارهاي انگؤن مجموعه عوامل میا ،نکهیتر امهم
  دهد.یرا نشان م یزشیانگ يرفتارها يریگند شکلایفر ير تا حدودینمودار ز است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  ینـ یبها و افکار، جهـان نشیدهد: بیمانسان را نشان  یزشیانگ يرفتارها يریگند شکلیفرا ،نمودار فوق
ازهـا و  یآورنـد. ن یوجـود مـ  را بـه  یمتعـال  يهـا زهی، انگيرمادیغ يهاشیآورند. گرایوجود مهباورها را ب

شـوند. از تعامـل عوامـل    یمموجب را  يماد يهاشیگرا ،ک و به دنبال آنیولوژیزیف یختگیز، برانگیغرا

۵۸    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ر تحـول  یه) و بـا توجـه بـه سـ    یـ (نظام پـاداش و تنب ی رونیب يهاها) و محركنشیها و بشی(گرای درون
  رند.یگیشکل م یزشیانگ يرفتارها

دخالـت دارنـد. امـا     ياصـورت شـبکه  از عوامل است که به ياانسان حاصل مجموعه ن، رفتاریبنابرا
کـدام مرحلـه    نکه فرد دریدارد؛ ا یبستگ یشتر است، به عوامل گوناگونیکدام دسته از عوامل ب تأثیرنکه یا

 ییت دارد، از چــه باورهــایــاو در آن مرحلــه، اولو يازهــایک از نیــکــدام ياز تحــول قــرار دارد، ارضــا
ط یچـه شـرا   تـأثیر تحت سرانجام، ست، و یکند، اهداف او چیم يرویپ یبرخوردار، و از کدام نظام ارزش

  دارند.او نقش  یزشیانگ ين عوامل در رفتارهایقرار دارد، همه ا یطیو عوامل مح
کـه   ياه او در هـر حـوزه  یپرداز اتخاذ کرده، بر همه تار و پود نظرهیکه نظر ينظر یاست مبانروشن 

 یآن گذشـت، بـا مبـان    بیـان که » زشیانگ ياه شبکهینظر«راي نمونه، گذار است. بتأثیرکند،  يپردازهینظر
ـ بنا نهاده شـد. ا  يدیتوح یشناسو انسان یشناس، معرفتیشناسیهست  يهـا دهیـ ن پدیـی در تب ی،بـان ن می
  دارد. تأثیر یزشیانگ زش و رفتاریو رفتار ازجمله انگ یشناختروان



  ۵۹ ظريه انگيزش در انديشة دينين
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