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 چکیده
یـزدي و طراحـی الگـوي نظـري      مصـباح  آهللا آیـت  دیـدگاه  اساس بر عوامل انگیزشی رفتارشناسایی  پژوهش، هدف این
و نقطه نظـرات ایشـان    یزدي مراجعه باحاهللا مص منظور، ابتدا به آثار آیت د. بدینباش در چارچوب دیدگاه ایشان می، انگیزش

تحیللـی دیـدگاه و طـرح     - بـه روش توصـیفی  ، آوري گردید. سپس در ارتباط با عوامل و فرایندهاي انگیزشی انسان جمع
عنـوان الگـویی اولیـه     به، اي شد و در قالب یک نمودار شبکه داده گسترش و شناختی بسط با نگاهی روان، انگیزشی ایشان
یـار و  داراي اخت ذاتـاً ان، انسان داراي دو ساحتی، هدفمنـد، جاودانـه،   اساس دیدگاه ایشبر  .رفتار ارائه گردیدبراي انگیزش 

گرایش به سمت کمال دارد. در بعد انگیزش و انـرژي  داوند داراي کرامت است و و نزد خترین موجود  قدرت انتخاب، عالی
انگیزشـی رفتـار    هـاي  لفـه ؤماراده  و بینـی  نحوه جهان شناخت، ،نفس بنیادي هاي پویاي نفس، گرایش،انسان داراي رفتار
 بنیـادي  هاي گرایش و اند، خود نفس که ایشان براي ساختار نفس ارائه کردهاي  هبا توجه به الگوي ویژ، . به عالوهباشد می
 .باشد می رفتارها همه  جهت انرژي وة کنند مینأو ت داشته اصالت، آن

 .یزدي مصباح اهللا آیت ش،انگیز الگو، :ها کلیدواژه

Ravanshenasi-va ـ Din__________________________________________ Vol.11. No.2, Summer, 2018  



 1397، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان    22

 مقدمه
 عـالوه ). 13 ص ،1387 خـداپناهی، ( کنند می استفاده رفتار توضیح و توصیف براي انگیزش ةساز از شناسی، روان در
 نیـز  شناسـی  عصـب  فیزیولـوژي،  پزشکی، تربیت، و تعلیم اخالق، فقه، مانند سایر علوم در انگیزش شناسی، روان بر

 قبـولی  و صـحت  شرط فقه حوزه در، انگیزش هاي اساسی از جنبه یعنوان یک ه و قصد بهزیرا انگیز ؛باشد مطرح می
 و اخالقـی،  کارهـاي  ارزش عنوان اساس نیز انگیزه به اخالق در. آید می حساب به عمل روح واقع در و اعمال برخی
 فیزیولوژیـک  نیمبـا  کشـف  لحـاظ  بـه ، همچنـین . دارد کلیـدي  نقش بیمار ـ پزشکو  شاگرد ـ معلم بین تعامل در

 اي ویـژه  اهمیـت  از انگیزشـی،  هـاي  پدیـده  مبـانی  عنـوان  بـه  عصبی هاي راه و ساختار ها، کشاننده ویژه به انگیزش،
 بررسـی ). 1393 بشـیري، ( اسـت  علـوم  سـایر  از بیش، شناسی روان در انگیزش جایگاه این، وجود با. است برخوردار
 مختلـف،  مواقـع  در انسان چرا شود؟ می رفتار موجب چیزي چه: است اساسی الؤس چند به پاسخ برتنی بم انگیزش،
 رفتارهـاي  مسـاوي،  شـرایط  در افـراد  چـرا  کنـد؟  می تغییر، رفتار شدت درجه چرا دهد؟ می انجام متفاوتی رفتارهاي
 گیـرد  می انجام یکبار فقط، کارها بعضی و دارد وجود تکرار به گرایش رفتارها، برخی در چرا دهند؟ می انجام متفاوتی

 تنـاوب،  رفتـار،  شـروع  در انگیـزش  کـه پاسخ ایـن اسـت   ). 23 ص ،1379 ریو،( نیست؟ آندر  تکرار به گرایشی و
 دانـش  از شـاخه  ایـن  مهم موضوعات در فهرست را آن امر، همین. دارد نقش رفتار هدف و جهت شدت، پیوستگی،

 ).1393 ي،بشیر( است دهکر فراهم را يریابس هاي پژوهش ۀزمین و است داده قرار
در ایـن زمینـه    نظـر  اتفاقمطرح شده و  بسیاريمتفاوت  تعاریف انگیزش براي، بر اساس مبانی نظري مختلف

 آفـرین  نقـش  رفتـار  پایایی و دادن جهت برانگیختن، در که دانند می فرایندهایی را انگیزش، شناسان روان. ندارد وجود
 آن از ناشـی ، تفکـر  و رفتـار  کـه  کند می تلقی ارگانیزم درونی یتوضع را انگیزه، آلپورت ).2 ص ،1375 پارسا،( است 

 کـه  دنک می تعریف فرد در درونی حالتی یا مداخله فرایند عنوان به را انگیزش، ریبر ).16 ص ،1387 خداپناهی،(است 
 بـه  و نیـرو  رفتـار  به که است شرایطی مجموعه انگیزش ).454 ، ص1985 ریبر،( دهد می سوق عمل سوي به را او
 که شود می مربوط فرایندهایی به انگیزش بررسی«: گوید می ریو ).361 ص ،1385 اتکینسون،( بخشد می جهت، آن
 ایـن  بـه  توان می، شد ارائه انگیزش از که تعاریفی به توجه با .)7ص  ،1379 ریو،(» دهند می جهت و انرژي رفتار به

 هرگونـه  ۀهسـت  و انگیـزش  ویژگی چهار، رفتار دهی جهت و بخشی انرژي بخشی، تداوم سازي، فعال که رسید نتیجه
 ).11 ص ،1391 شجاعی،( شود می محسوب آن از تعریف

بر مبناي مشاهده  غالباً، شناسی هاي روان بر اصول و مبانی خاصی مبتنی است. نظریه، انگیزش از دیدگاه اسالم
دانند؛ و مسائلی  مشاهده و تجربه حسی باشد، میعلم را منحصر در آنچه قابل ، اساس این بر. دارد و تجربه حسی قرار

گستره شـناخت انسـان و   ، دانند. در چنین رویکردي علمی نمی، گیرند را که در بوته آزمایش و تجربه حسی قرار نمی
کـه در  ، لـذا انگیـزه و الگـوي انگیزشـی    . شود که قابل مشاهده و تجربـه باشـد   منحصر در مواردي میاو،  نیازهاي
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گیـري   را که قابل آزمایش، تجربه حسی و اندازه، شود، مبادي رفتار، حاالت و ملکات نفسانی طرح میشناسی م روان
شناسـی موجـود از انسـان کامـل و جـامع       شـناخت روان ، اساس کند. براین شناسی خارج می از موضوع روان، نیستند

هـاي اصـلی، اسـتعدادها و     انگیـزه  شناسی دریافت کـه  عنوان یک اصل قطعی چیزي را از روان توان به نیست، و نمی
شـناخت صـحیحی    هـاى او  از انسان، ابعاد وجودى، نیازها و گـرایش  تارو،  ازاین هاي فطري انسان را بیان کند. مایه

 ص الـف،  1384 ،یـزدي  مصـباح ( انگیزش به طور صحیح و کامل صورت نخواهد پذیرفتتبیین  باشد، وجود نداشته
هـاي   است، اما در هیچ یک از آنها، انگیـزه   شده  هاي انسان اشاره به گرایش، شناسی هاي روان ). هرچند در نظریه28

نیازهاي ، به بیان دیگر. است  نشده نایآن ب ةبه صورت دقیق بررسی و نظریه کاملی دربار، ذاتی و امور غریزي نفس
 ).30(همان، ص  شده است  بنیادي نفس مورد غفلت واقع

شناسـی ضـرورت دارد    هـاي روان  در نظریـه ، سان و عدم لحاظ بعد مجـرد انسـان  با توجه به دوساحتی بودن ان
الگویی جامع براي انگیـزش کـه شـامل شـناخت     ، رو عد اصیل نیز توجه کند. ازاینشود که به این بمطرح الگوهایی 

ژیک او را لحـاظ  هاي فطریش باشد، و انگیزش زیستی و فیزیولو هاي اصلی انسان و استعدادها و مایه نیازها و انگیزه
است و مبـانی مـورد     انجام نگرفته با توجه به اینکه چنین کاري قبالً، رسد. به عالوه امري ضروري به نظر می، کند

که در آثار ایشان بـا تفصـیل بیشـتري مـورد     ، یزدي ح اهللا مصبا آیتشناسانه  هاي روان همراه با دیدگاه، نیاز این بحث
 یابد. آورد، پرداختن به این پژوهش ضرورت می بر مبناي آراي ایشان فراهم میجامع را  یبحث واقع شده، الگوی

 ها قابل بررسی است: الؤسدست براي دستیابی به اهداف پژوهش، این 
 یزدي چیست؟ اهللا مصباح از دیدگاه آیت، ـ مبانی نظري انگیزش

 یزدي چیست؟ اهللا مصباح از دیدگاه آیت، هاي الگوي انگیزش لفهؤـ م
 یزدي چیست؟ اهللا مصباح هاي آیت اساس اندیشه بر، وي انگیزشی انسانـ الگ

 روش پژوهش
نظراتـی کـه   ، یزدي اهللا مصباح آیتتحلیلی استفاده شده است. ابتدا با بررسی آثار  -توصیفی در این پژوهش از روش
هـاي انگیزشـی بـه     لفـه ؤبا توصیف و تحلیل آنها، مبانی نظـري و م ، سپس. کند گردآوري شد به موضوع داللت می

بسـط  ، هاي انگیزش، دیدگاهی را که توسط ایشان در مورد انگیزش ارائه شده لفهؤبا توجه به م، در نهایت. دست آمد
 شناختی تدوین شد. و گسترش داده و در قالبی روان

 یزدي اهللا مصباح انگیزش از نقطه نظر آیت عام مبانی نظري

ـ . ردیگ یمورد مطالعه قرار م ق،یاز موضوعات تحق یکیعنوان  انسان به ،یعلوم انسان يها رشتههمۀ در   نیآنچه که ب
 ).33، ص 1384 ،یشـجاع اوسـت (  يانسان و ابعاد وجود ،استمشترك و محور بحث  یعلوم انسان يها رشتههمۀ 
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 يهـا رفتار تیـ ماه نیـی انسـان و تب  قـت یبر شناخت حق یمبتن، زشیدر مورد انگ یزدي ح مصبا اهللا تیآ دگاهید نییتب
 تیـ شود، الزم است که انسان و ماهمطرح  شانیا دگاهیانسان از د يو منابع رفتار زشیانگ نکهیاز اپیش لذا . اوست

به بحث در ، يگریاز هر بحث دپیش است  ناسبم ن،یاو درك شود. بنابرا يرفتارها شیدایپ تیفیاو را شناخت تا ک
 ).32، ص فال 1384، یزدي (مصباحاو پرداخت  تیمورد انسان و ماه

 باتند از:ع يزدی مصباح اهللا تیآ دگاهیانسان از د تیماه ةدربار یاساس يها مفروض
 مرکب از دو جوهر نفس و بدن (دوساحتی) يانسان؛ موجود. 1

 :است شده جوهر نفس و بدن تشکیل دو از انسان اسالم، معرفتی نظام در
 بـا ، دهنـد  مـی  تشکیل جوارح و اعضا و پی و رگ ،استخوان، پوست ،گوشت را آن اجزاي که جسم، یا بدن الف.

 .است شده دانسته خاك از انسان نوع آفرینش آیات، برخی در انسان جسمانی عدب به توجه
کـه   است ملکوت عالم از) غیرمادي( مجرد جوهري آن و نامند می نیز دل و عقل جان، روح، را آن که نفس ب.

 بـدن،  .است نفس آدمی حقیقت اسالم، نظر از ؛)39، ص 1385، يیزد مصباح(هویت انسان است همۀ اصل وجود و 
 تـر  ارزشمند روح بنابراین،. برسد خود هاي خواسته و اهداف به، آن از استفاده با تا نفس براي است اي وسیله و مرکب

 ).112، ص 1386، یزدي مصباح( است جسم از
 اسـت  انسان نخستین خلقت آیات زمینه، این در تآیا ترین روشن. داند مى بدن، و نفس از مرکب را انسان، قرآن

 پس)؛ 29(حجر:  »ساجِدین لَه فَقَعوا روحی منْ فیه ونَفَخْت سویتُه فَإِذا« :است رفته کاره ب روح نفخ تعبیر، آنها در که
 کـه آیـد   بـه دسـت مـی    آیـه  این از . برید سجده او بر دمیدم، خود روح از او در و کردم موزون و هنجار به را او چون

 ).447 ص ،1383 ،یزدي مصباح( آید نمى وجوده ب انسان نباشد، آن تا و است بدن از غیر چیزى نفس، حقیقت
 آید: دست میه ب یزدي اهللا مصباح آیتدر آثار  عمده ویژگی سه، نفس براى

 باشـد،  کـه  رحلـه م هـر  در و باشـد  چـه  هر ماده. است درك نفس هاى ویژگی از شعور: یکى و درك اصل -
 غیرمادى خاصیت همان امر ناشی از بگیرد. این تعلق آن به روح اینکه پس از ندارد، مگر درك خود خودبه

 .باشد نفس مى تجرد و
 درك بـا  کـه  اسـت  حـالتى  شود، مى متنفر چیزى از یا، آید مى خوشش چیزى از انسان اینکه: ها رغبت و تمایالت -

 توانـد  نمـى  نـدارد،  نفس که چیزى. است نفس ویژگی از دارد، وجود انسان وندر در که هایى گرایش. است توأم
 .باشد داشته تنفر و عالقه و عشق رغبت، میل،

 و ایثـار  خـوددارى،  گیـرى،  تصـمیم . نـدارد  اراده و گیـرى  تصمیم قدرت مادى، موجود: اراده و گیرى تصمیم قدرت -
 اراده قـدرت  از ناشى که است مواردى شود، مى مطرح انىانس هاى ارزش در که، دیگر متعالى مفاهیم از بسیارى

 ).73 ص ،1385 ،یزدي مصباح( است اختیار و انتخاب و
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 انسان آفرینش بودن هدفمند. 2

. اسـت  شـده  بیان زندگی گوناگون، هدف تعبیرات با و است هدف داراي انسان و جهان آفرینش الهی، بینی جهان در
 بندگی و عبادت انسان، آفرینش از هدف آیه، این است. در ذاریات سورة 56 آیۀ ینه،زم این در آیات ترین صریح از یکی
 تکامل مسیر که شده آفریده انسان آفرینش، هدف به توجه با). 168 ص ،1383 یزدي، مصباح( است شده معرفی خدا
 توجه همچنین، با. است، برسد اودانىج سعادت با توأم الهى، که قرب مقام به و بپیماید؛ آگاهانه انتخاب و آزاد ارادة با را
 رسـاندن  بـه فعلیـت   براى مقدماتى و محدود دوران دنیا، در وى زندگى که شود می روشن انسان، آفرینش هدف به

 .)45ص   ،1361یزدي،  مصباح(گردد  می ظاهر آخرت، عالم در آن، ابدى و ثابت نتیجۀ که استعدادهایی است
 انسان جاودانگی. 3

 انسان زندگی بلکه شود، نمی محدود و خالصه دنیا یعنی اکنون، و اینجا به زندگی گستره، دینی هاي هآموز اساس بر
 آخرت اما است، عمل و کار مکان، دنیا. شود می تقسیم اخروي و جاوید زندگی و دنیوي، و فانی زندگی: بخش دو به

 دنیـا،  زندگىدر اینجا نیز ). 423 صب،  1384 ،یزدي مصباح( یابد می را اعمالش نتیجه آن در انسان که است محلی
 .گردد می ظاهر آخرت در آن، ۀنتیج که ستا ییاستعدادها فعلیتۀ مقدم و محدود دوران

 گري ذاتی و قدرت انتخاب اختیار. 4

 اي ویـژه  توانایی و نیرو وجود سبب به، امر این. است متفاوت، دیگر موجودات با محیطی، عوامل به واکنش در انسان
 نـه  را انسان اختیار، نیروي. شود می تعبیر» اختیار« و» آزادي« به آن از و است شده داده قرار آدمی نهاد در که تاس

 سـر  از، انسـان  رفتارهـاي  عمـده  بخـش . سازد می رها نیز درونی حیوانی تمایالت و غرایز از که بیرونی، جبر از تنها 
 ییـد أت را آدمـی  اختیـار  روشـنی  بـه ، روایـات  و آیـات  مضمون در دقت و دینی متون به مراجعه. است اختیار و آزادي
 در فشـاري  و جبر اینکه بدون گیرد، می قرار راهی دو سر بر، انسان وقتی که دهد می نشان نیز فردي تجربه. کند می
 ).همان( گزیند می بر را راه دو از یکی خود، اختیار با باشد، کار

 انسان بودن مسئول. 5

. اسـت  خـویش  سرنوشـت  و آینـده  ساختن مسئول او. هست نیز مسئول است، مختار موجودي نکهای دلیل به انسان
 کمـال  مراتـب  خـویش،  تربیـت  مسیر در ،خود بالقوه هاي توانایی و ها استعداد ساختن شکوفا و پرورش با باید انسان
 ).133 ص ،1387 ،یزدي مصباح( زند رقم مثبت صورت به را خود سرنوشت و کند طی را انسانی

 انسان الهی خالفت. 6

 ارزش بـا  و مهـم  چنان، خالفت. است آفرینش جهان ویژه موجود این در الهی روح کامل تبلور انسان، الهی خالفت
 همـه  ایـن  شایسـته  کـه  را او، معنـوي  موقعیـت  این و دارد را آن شایستگی انسان فقط موجودات، میان از که است

 ).52 ، ص1385مصباح، ( سازد می روشن، است مواهب
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 انسان کرامت. 7

 داراي انسـان  اسـالمی،  شناسـی  انسان در. دارد اشاره موجودات سایر برابر در او ویژه مقام و جایگاه به انسان، کرامت
. نیسـت  حیـوان  دیگـر  کـه  اي گونـه  به آورده، برتر حیوانات هاي رده از را او که است اي ه ویژ وجودي ساحت و ساختار

 تحسـین  و ستوده را خویشتن او آفریدن هنگام به توانا و دانا آفریدگار، رو ینازا. است آفرینش شاهکار انسان گمان بی
 ).367ص ، 1383، یزدي مصباح( است کرده

 کمال سوي به گرایش. 8

 انسـان  هر. دارد تکامل و رشد براي بالقوه ي استعداد فرد هر که است این انسان درباره اساسی هاي مفروض از یکی
 ).50، ص 1361 ،یزدي مصباح( شود تر کامل روز به روز که است نای دنبال به، فطري و یزيغر طور به

 یزدي اهللا مصباح مبانی نظري خاص انگیزش بر اساس نقطه نظرات آیت

اصـول و   يشـمار  رشیبـر پـذ   یمبتنـ  زش،یـ انگ ینـ ید کـرد یرو: گفـت  تـوان  یشـد، مـ   انیـ با توجـه بـه آنچـه ب   
 عبارتند از:، دیآ یبه دست م ی یا همان مبانی عام نظرياسالم ینیب ز جهانکه ا، اصول نی. اهاست فرض شیپ

 و هـا  انگیـزه  نیازهـا،  همـه : گفـت  تـوان  مـی  اراده، و گـرایش  شناخت، یعنی، نفس هاي ویژگی به توجه با الف.
 .باشـد  مـی  نفـس  ابعـاد  از عمـل  و رفتـار  قـدرت  و جهـت  انـرژي،  یعنـی ؛ شود می مربوط نفس به انسان رفتارهاي

 کنـد؛  مـی  ایجـاد  را رفتار انرژي نفس، هاي گرایش همراه به پویایی  یزدي مصباح استاد پیشنهادي طرح، اساس ینبرا
 اگـر . شـود  مـی  صـادر  عمـل  و رفتـار  اراده، و قدرت جنبه داشتن با و کند می مشخص را آن جهت آگاهی و شناخت
ـ  یعنى؛ است حرکت لىاص عامل واقع در، نفس گرایش کنیم، تشبیه ماشینى به را انسان ـ  هب  کـه  اسـت  موتـور  ۀمنزل
 مشـخص  را حرکت مسیر و روشن را راه که است چراغى آگاهى، و شناخت کند؛ مى تولید حرکت براى را الزم انرژى
 ).429 ص ،1383 ،یزدي مصباح( شود می انسان در رفتار به منجر و کند می

 روح همـان  دارد، اصالت انسان در که ساحتی آن ،شدبا می) نفس و بدن( ساحتی دو انسان اینکه به توجه با ب.
 انسـان  سـاحت  هـر  :گفـت  توان می، باشد می آن تکامل براى ابزارى تنها بدن و آن به بسته انسان انسانیت قوام که

 هـایی  گـرایش  و نیازهـا  و روحی عدب به مربوط که دارد هاي گرایش و نیازها انسان یعنی؛ دارد را خود خاص نیازهاي
 و هـا  گرایش از برخی که ستا ضروري نکته این بیان). 430 ص همان،( شود می مربوط جسمی عدب به که رددا هم

 از برخـی . گردنـد  مـی  فعـال  محـیط  بـا  ارتباط یا، بدن انفعاالت و فعل وسیله به و طبیعى طوره ب، نفس هاي انگیزه
 فعالیـت  بـه  منـوط  اول ۀدسـت  انگیزش نکهای علت .گردند می فعال ارادي و آگاهانه طوره بنیز  ها انگیزه و ها گرایش
 ایـن  فعالیـت  بـه  بسـتگى  مسـتقیماً  انسان، اجتماعى و فردى حیات که است این، نشده داده قرار انسان خود آگاهانه
 بـاقى  تکامـل  سـیر  بـراى  اى زمینه غفلت اثر رب بود، انسان خود انتخاب و اراده به منوط آنها کار اگر .دارد ها گرایش
 ).402 ص ،1387 ،یزدي مصباح( ندما نمى
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دهد. این امـر   مى جهت انسان زندگى به هستى، و زندگى از انسان تلقى نوع و انسان آفرینش بودن هدفمند ج.
 اسـتوار  صحیح بینشى پایه بر بینى جهان اگر. برگزیند را اجتماعى و فردى رفتار از خاصى نوع انسان شود مى موجب
 باشد، بر نداشته هستى عالم از درستى تلقى انسان اگر اما. گیرد مى خود به درست جهتى و شکل انسان رفتارهاى باشد،
رو،  ازاین. است کالیفت و وظایف انجام در سستى آن، اثر حداقل که گذاشت خواهد نامطلوب تأثیرى رفتارش و اعمال

 ).188 ص ،1394 یزدي، مصباح( دهد می انرژي و جهت فرد رفتار به و داشته انگیزشی نقش هدفمندي
 بعدي انسان یعنی شود؛ نمی نابود مرگ با اینکه و انسان حیات جاودانگیو  انسان بودن ساحتی دو بهبا توجه  د.
 و گرایشـات  و بـوده  آن بـه  اصـالت  و انسـانی  قوام دهد، می حیات ادامه؛ رود نمی بین از بدن رفتن بین از با که دارد

 وسیعی ۀدامن در و شود می شروع نفس از انسان نیازهاي گستره: گفت توان می، شود می صادر آن از انسانی نیازهاي
 ).43 ص ،ب 1384 ،یزدي مصباح( کند می پیدا ادامه نیازها از

 نیازهـاي  و هـا  : گـرایش گفت توان می آن اساس براست.  کمال سوي به گرایش، عامی مبانی از دیگر یکی .  ه
 ها توانایی شکوفایی و کمال سوي به گرایش، انسان. دارد گرایش کمال سوي به، شود می شروع نفس از که انسانی

 کـه  ي ا نقطـه  سـوي  به همگی شود می صادر نفس از که، انسانی اصیل هاي گرایش. دارد خود بالقوه استعدادهاي و
 نیسـت  میسـر  مطلـوب  نقطـه  بـه  رسـیدن  جـز  بـه  آنهـا  کامـل  ارضاي و دارند سوق، ها است گرایش کمال همان

 ).27 ص ،1379 ،یزدي حمصبا(
 انسـان  فقـط  کـه  او کرامت و دارد، را آن شایستگی انسان فقط موجودات، میان از اینکه انسان، الهی خالفت و.
دارد  مخلوقـات  و موجـودات  سایر با انسان نیازهاي امتیاز از نشان ،دارد مخلوقات سایر بین در اي ویژه مقام و جایگاه

 ).373 ص ،1383 ،یزدي مصباح(
 را انسـان  اختیـار،  نیـروي . اسـت  اختیار و آزادي سر از او رفتارهاي عمده بخش ،انسان بودن مختار اساس بر ز.

 مختـار  موجـودي  نکهای دلیل به ،انسان. سازد می رها نیز درونی حیوانی تمایالت و غرایز از که بیرونی، جبر از تنها نه
 هـاي  توانـایی  و هـا  اسـتعداد  سـاختن  شکوفا با او. یشخو سرنوشت و آینده ساختن مسئولِ هست، نیز مسئول ؛است
 ).378 همان، ص( رسید خواهد، است پایدار سعادت همان که نفس هاي گرایش مطلوب نقطه به، اش بالقوه

 در ویژگی این وجود. کند می ایجاد او در را انتخاب و امتیاز تشخیص، توانایی تعقل، قوه از انسان برخورداري ح.
 ).63 ص الف، 1384 ،یزدي مصباح( است ثرؤم ها گرایش سازي فعال و بندي اولویت تشخیص،

 عبارتند از:، باشد می یزدي اهللا مصباح آیتمبانی خاص انگیزش که مبتنی بر دیدگاه ، در نتیجه
 کند؛ انرژي رفتار را تولید می ،گرایش بعدي از ابعاد نفس بوده -
 شود؛ تقسیم میبه نیازهاي مادي و معنوي ، هاي انسان گرایش -
 شوند و برخی آگاهانه و ارادي؛ طور طبیعی ارضاء میه ب، ها برخی از گرایش -
 باشد؛ هاي اصیل متعلق به نفس می گرایش -
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 هاي سایر مخلوقات است؛ متفاوت از گرایش، هاي انسان گرایش -
 ؛باشند ها هدفمند بوده و داراي نقطه مطلوب می گرایش -
 کند؛  باشد که جهت رفتار را مشخص می نفس میعد دیگري از ب، شناخت -
 ثر از عوامل محیطی است؛أمت، شناخت -
 ؛ثر هستندؤها م سازي گرایش بندي و فعال شناخت در تشخیص و اولویت -
 کند؛ باشد که امکان صدور رفتار را ایجاد می دیگر نفس می ۀجنب، قدرت و اراده -
 .اي از رفتار انسان ارادي است بخش عمده -

 انگیزش هاي مؤلفه
 هـاي  شـاخه  و اصـلی  هاي انگیزه و نفس ساختار مورد در یزدي مصباح استاد پیشنهادي با بررسی آثار، دیدگاه و طرح

 :چنین بیان کردایشان را  دیدگاه از انگیزش هاي لفهؤم و عناصر توان آن، می متعدد

 نفس، ابعاد و پویایی آن. 1

 مختلفـی  هاي دیدگاه شود، می افراد در متنوع و متعدد انسان رفتار موجب عواملی چه اینکه و انسان رفتار تبیین براي
 و غریـزي  هاي گرایش و امیال بر اساس انسان رفتارهاي که است شناسی، معتقد روان رویکردهاي دارد: برخی وجود
دانند  می محیطی عوامل از رمتأث را انسانی رفتارهاي و کرده، رد را رفتار درونی منابع نیز رویکردها برخی است. فطري

 ذاتـى  هـاى  ویژگی روان، خصوصیات دربارة پذیرند، می را رفتار درونی منابع که شناسانی روان). 43 ص ،1379 ریو،(
 هاى گرایش درباره ولی. کردند اثبات خاصى هاى آن، گرایش براى و کرده زیادى هاى بحث غریزى، هاى جنبه نفس،
 انسان رفتارهاي و ها انگیزه نیازها، همه یزدي اهللا مصباح آیت دیدگاه اساس بر است. شدهن ابراز قاطعى نفس، نظر اصلى

 است الزم ابتدا یابیم، دست ایشان دیدگاه بر اساس انگیزش از الگویی به اینکه رو، براي این شود. از می مربوط نفس به
 ).30 ص الف، 1384  ي،یزد مصباح( دارد ابعادي چه روان که شود مشخص و بررسی روان ساختمان

 عديب سه هرمی . نفس،1ـ1

 بـراي  عنـاوینی ، ابعاد و سطوح این. دارد جانبی سطح سه که  کنند می تشبیه هرمی به را نفس، یزدي مصباح اهللا آیت
 .روند می شمار به نفس عملکرد از جنبه سه یا نفس عدب سه

 و سطوح همۀ یعنی؛ باشد نفس مقام وحدت انگرنمای، هرم رأس نقطۀ که است لحاظ بدین، هرم به تشبیه علت
 یـک  از بـیش  آنجـا  در کـه  کنـد  مـی  تـداعی  را معنا این، هرم رأس لذا. رسند می وحدت به نقطه آن در متعدد، ابعاد

 واگرایـی  و تفصـیل  بـه  اجمـال  این شویم، تر نزدیک هرم قاعده به چه هر. است نفس همان که ندارد وجود حقیقت
 دارنـد،  دیگر ابعاد از بیش را بعد سه این از یکی هاي ویژگی که حقایقی که معنا این به کند؛ می پیدا گرایش بیشتري

 ).183 ص ،1394 ،یزدي مصباح( گیرید می خود به مختلفی عناوین و کند می جلوه متمایزتري صورت به
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 نفس . ابعاد2ـ1

 :از تند عبار ند،کن می بیان نفس هرمی الگوي در یزدي مصباح استاد کهه، گان سه ابعاد
 .گیرد می دربر را بینش و شناخت آگاهی، علم، مانند انسان ادارکی هاي جنبه ۀهم، نفس عدب این: )آگاهی( شناخت -
 .گیرند می تعلق متعددي موضوعات به که هاي جاذبه و ها کشش ها، انگیزه امیال، :)میل( گرایش -
 سرچشـمۀ ، خیـزد  برمی نفس از که اي اراده و قدرت شود، می سانان عمل و کنش فعالیت، أمبد آنچه :)اراده( قدرت -

، نیسـت  بیرونی هاي فعالیت تنها، عمل و رفتار از منظور البته باشد، می انسان تحرك و ها فعالیت خاستگاه و رفتار
 ).33 ص ،الف 1384 ،یزدي مصباح( گیرد می دربر نیز را درونی رفتارهاي بلکه

 نفس . پویایی3ـ1

 تشـکیل  پویـایی  و حرکـت  جوشـش،  میل، را نفس هرم محتواي حقیقت در که است نای بیانگر، نفس ادابع بررسی
 نفـس  ذات از خارج حرکت اینکه  . ازآنجاییباشد داشته سیري و کند حرکت خواهد می دائمی طور به نفس. دهد می

 صهمـان،  ( است انرژي نظام یک نفس. است پویایی و حرکت عین نفس خود  :گفتان وت می منظر یک از نیست،
 اسـت  لـذت  آوردن دسـت  به یا رنج رفع رفتار، انگیزه و است کمال تحصیل و نقص رفع جهت در نفس انرژي). 34

 ).115 ص ،1379 ،یزدي مصباح(
 انشـقاق  ةسـور  6  ۀآیـ  بـه  دهد، می تشکیل حرکت و پویایی را انسان نفس که، زمینه این در یزدي مصباح استاد

 بـه  تـو  محققاً انسان، اي ؛»فَمالَقیه کَدحا ربک إِلَى کَادح إِنَّک اإلِنسانُ أَیها یا« :فرماید می خداوند که کنند می اشاره
 حقیقـت  که شود می استفاده نآقر آیه این از .کرد خواهی مالقات را او پس کنی، می تالش و سیر پروردگارت سوي
 ).35 ص  الف، 1384 ،یزدي مصباح( است ویاییپ و تالش و کدح انسان، روان و نفس وجود

 از اعـم  شـود،  مـی  داده نسـبت  انسـان  بـه  کـه  هـایی  فعالیـت  و موضوعات تمامتوان گفت:  از آنچه گذشت می
 داراي، تفصـیل  مقـام  در کـه  شود می ناشی نفس از آگاهی و شناخت ها، فعالیت رفتار، هیجانات، عواطف، احساسات،

 ).186 ص  ،1394 ،یزدي مصباح( است رتقد و گرایش شناخت، عدب سه
 .پردازیم می نفس هاي انگیزه بندي طبقه به، نفس گانه سه ابعاد ارتباط و نفس ساختار شدن روشن ازپس 
 خواهـد  مـى  دائمـاً  نفـس . شـود  مى تشکیل میل و حرکت جوشش، از معتقدند: نفس یزدي مصباح اهللا آیت
 عـین  نفـس  گفت: خود توان می نیست، نفس ذات از خارج حرکت این چون باشد. داشته سیرى و کند حرکت
 وضـع  از یابد. هیچ کـس  مى پیشرفت و حرکت به سوى خود، میلى درون در کسى هر. است پویش و حرکت
 دوران در تـوان  مـى  را نفسانى و روانى میل این ظاهرى عالئم و آثار و نیست دارد، خرسند که آرامى و ساکن
 کـرد  مشـاهده  گونـاگون  مظـاهر  با و مختلف به صور کمال و جوانى تا کودکى سن انسان، از زندگى مختلف

 ).34 ص الف، 1384 یزدي، مصباح(
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 نفس بنیادي هاي گرایش. 2
 و باشـد؛  مـی  رفتـار  اصلی ةکنند تعیین که گیرد می سرچشمه نفس از اصلی گرایش سهیزدي،  اهللا مصباح آیتبه نظر 
 به و گردند بازمی ها ریشه این به شکلی به آنها از یک هر. شوند می منشعب هاآن از انسانی تمایالت و ها گرایش سایر
 سـه ، انسـان  گونـاگون  هـاي  فعالیت و رفتارها همه منشأدیگر،  عبارت به. شوند می تغذیه آنها ازشته، دا بستگی آنها

 یـا  ذات حـب   نیـز  اصـلی  هـاي  انگیـزه  ریشـه  البتـه . باشـد  می) طلبی سعادت( جویی لذت و کمال بقا، اصلی گرایش
 ).185 ص ،1394 ،یزدي مصباح( باشد می خوددوستی

 نفس اصلی هاي . انگیزه1ـ2

 :از عبارتند نفس اصلی ةانگیزبنابراین، سه 
 انسـان  انگیـزه  تـرین  اصـلی  و تـرین   بنیادي انگیزه این است، بقا ةانگیز نفس، اصلی هاي انگیزه از یکی :بقا ةانگیز -

. باشد داشته میئدا حیات و باشد باقی خواهد می انسان اینکه. باشد می انسان ارهايرفت سلسله یک منشأ واست 
 .دهد می انجام، باشد داشته سازگاري گرایش این با که را کاري هر، رو این از

 انسـان  اینکـه  از نظـر  صـرف  یعنـی ؛ باشـد  مـی  نفـس  اصـلی  هاي انگیزه از دیگر یکی کمال ةانگیز :کمال ةانگیز -
 مسـیر  حـرکتش  مسـیر  و شـود  تـر  کامل روز به روز خواهد می باشد، داشته دائمی حیات و بماند قیبا خواهد می

 .کند می تحریک گوناگون هاي تالش و رفتار براي را انسان، کمال به گرایش این، واقع در. باشد تکاملی
 و جـویی  لـذت  ةگیـز ان، گیـرد  مـی  سرچشـمه  نفـس  از کـه  اصلی ةانگیز سومین ):طلبی سعادت( جویی لذت ةانگیز -

 خوشی و لذت طالب باشد، داشته تکاملی میئدا حیات خواهد می اینکه بر عالوه انسان یعنی؛ است طلبی سعادت
 آالم و دردهـا  از فرار و پایدارتر و بیشتر لذایذ بر یافتن دست براي، انسان متعدد هاي فعالیت و تالش. هست هم
 .است آنها از کاستن کم دست و
 ص ،الـف  1384 ،یـزدي  مصـباح ( دهد می تشکیل را انسان رفتارهاي منشأ و نفس اصلی هاي انگیزه ه،انگیز سه این
 ۀریشـ  بـه ، خـود  پیشنهادي طرح بیشتر تبیین در نفس، ساختار و توحیدي نگاه بر مبتنی، یزدي مصباح اهللا آیت ).41

 .پردازیم می آنها بهینجا ا دره ک کنند می اشاره هم آنها مطلوب و نهایی ۀنقط نیز و نفس اصلی هاي انگیزه
 ها انگیزه  . ریشه2ـ2

 و فـروع  از دیگـر  هـاي  انگیـزه . ذات اسـت  حـب  هـاي انسـان،   انگیزه ریشۀ اصلی، یزدي مصباح اهللا آیت دیدگاه بنابر
 گونـاگون  هـاي  فعالیـت  و رفتـار  منشـأ ، دیگري مختلف عوامل ثیرأت تحت و روند می شمار به گرایش این هاي شاخه
 ).185 ص ،1394 ،یزدي مصباح( شود می انسان
 عشـق  نیست، بلکـه  نفس حب یا خوددوستی به نفس، منحصر ذات در انسان محبت که کنند می تأکید ادامه، استاد در

ـباح، ( دارد نفـس  ذات در ریشـه  که است انسان فطري هاي گرایش جزو نیز او پرستش و خدا به ). 33 الـف، ص  1384 مص
 کـه  یابـد  مى خود درون در کس هر. باشد می خدا به ادراکى و وجودى پیوستن به یشگرا و کشش فطرى، میل این
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 کشـاند  مـى  خـود  سـوى  بـه  نیرومنـد  مغنـاطیس  یک مانند را او روان همواره گویى و دارد عالقه کسى یا چیزى به
 ).33 ص ،1379 ،یزدي مصباح(

 ایـن  وقتـی . دهـد  مـی  تشـکیل  ییپویـا  و حرکت جوشش، میل، را نفس هرم محتواي، حقیقت در که شد بیان
 در یعنـی ؛ شد خواهد دیده خدا سوي به میل و گرایش، کنیم می بررسی آن هدف سوي به را نفس حرکت و پویایی
 ).35 الف، ص 1384 ،یزدي مصباح( دهد می سیر خودش طرف به را انسان هست خدا که هدف واقع

 هـاي  گـرایش  مطلوب نقطه همان یا، انسان هاي انگیزه اصلی هدف توان می ادامه در، ها انگیزه ریشه به توجه با
 .کرد مشخص نیز را انسان

 ها انگیزه مطلوب . نقطه3ـ2

 و گـرایش  شناخت، عدب سه از نفس یزدي مصباح استاد دیدگاه بر اساس که شد مطرح نفس هرمی ساختار تبیین در
 خاصی هدف سوي به حرکت و پویش هست. این حرکت و پویایی نفس، عین هرم شود. محتواي می تشکیل قدرت
 متحد نهایت در رفتاري، متعدد هاي جلوه با اصلی هاي انگیزه مطلوب نقطه همان یا نهایی هدف  معتقدند: ایشان .است
 به ).196 ص ،1387 یزدي، مصباح( شود می ها انگیزه همه نهایی هدف که است مطلوب حقیقت، یک در و شوند می

 سـوق  نهایـت  بـى  سـوى  به را او همگى گیرند، مى سرچشمه ذات حب از که انسان، صلیا هاي دیگر، انگیزه عبارت
 ).45 ص همان،( نیست میسر ابدى جهان به پیوستن و الهى قرب مقام به رسیدن با جز آنها کامل ارضاى و دهند، مى
 ارضا رسید، الهی قرب مقام به وقتی است، خوشی و لذت با توأم تکاملی دائمی حیات انسان، که رفتاري انگیزه پس
 .بود خواهد رنج و درد بدون پایدار، و کامل لذت با همراه تکاملی، حیات داشت. این خواهد ابدي حیات و شود می

 شناخت. 3
 بـه  جاذبه و کشش این اما. گیرند می تعلق  مختلف موضوعات به که هستند ي  ها جاذبه و  کشش انسان، هاي گرایش
 بـه ، شـناخت  و آگـاهی  ایـن  هرچنـد . باشـند  می ضعیف آگاهی و شناخت با همراه بلکه نبوده، تاریک و کور صورت
 اصـلی  امیـال  و هـا  گـرایش  بـه  آگاهی و شناختحال،  هر به. باشند اکتسابی یا و فطري ،تفصیلی یا اجمالی صورت
 بـه ). 37 ص الـف،  1384 ،یـزدي  مصـباح ( شود می آنها شکوفایی و رشد شدن، برانگیخته موجب ،داده جهت انسان
 مسـیر  و روشـن  را راه که است  چراغى مانند شناخت. کند می مشخص را رفتار جهت آگاهی و شناختدیگر،  عبارت
 .شود می انسان در خاصی رفتار انتخاب به منجر و کند می مشخص را حرکت

 بینی جهان. 4

 ارزش و کـردن  دار معنـی  و جهـت  و شکل تعیین در عمده نقش که، زیربنایی فکري هاي سیستم و کلی هاي بینش
 شـود  مـی   نامیـده  بینـی  جهـان  کنـد،  مـی  بـازي  ارزش و معنی از آنها کردن تهی یا، زندگی هاي تالش به بخشیدن

 متفـاوتی  رفتارهـاي  منشـأ  بینـی،  جهان تأثیر تحت ها گرایش: گفت توان میرو،  ازاین). 7 ص ،1361 ،یزدي مصباح(
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ـ  گرایش گیري جهت نحوه در بینی جهان یعنی؛ شود می  موجـب  گرایشـی  بینـی،  جهـان  یـک  اسـاس  بـر . دارد ثیرأت
 انسـان  در دیگـري  رفتارهاي موجب گرایش همان، دیگر بینی جهان اساس بر و شود می انسان در خاصی رفتارهاي

 ).44 ص ،الف 1384 ،یزدي مصباح( شود می
 رفتارهـاي  تمـامی  هدف ،بوده یمذهب هاي آموزه و توحیدي بینی جهان از ثرأمت، انگیزش اصول دین،  گستره در
 و منـافع  بـر  را معنـوي  مصـالح  و ها لذت من،ؤم انسان. است اخروي منافع و مصالح و معنوي تکامل و رشد انسان،
 ).94 ص ،1384 شجاعی،( دهد می ترجیح مادي هاي لذت

 محیطی عوامل. 5

 نیسـت،  انسان روانی یا فیزیولوژیکی نیازهاي از برخاسته که هستند اموري از دسته آن، »محیطی عوامل« از منظور
 مثبـت،  هـاي  کننـده  تقویـت  شـامل ، عوامـل  ایـن . باشـند  مـی  او رفتارانگیزشی بر ثرؤم انسان ارگانیزم از خارج بلکه

 بـر  محیطـی  عوامـل ، یـزدي  مصـباح  اهللا آیـت  دیدگاه از). 1393 بشیري،( ندباش می الگوها و منفی هاي کننده تقویت
 آن با متناسب گرایش کردن شکوفا براي را رفتار جهت چراغ، عنوان به شناخت .گذارد می رثیأت فرد آگاهی و شناخت
 ).429 ص ،1383 ،یزدي مصباح( کند می مشخص را رفتار

 اراده. 6

، خیـزد  برمـی  اي کـه از نفـس   ارادهشود. قدرت و  عبارت است از: آنچه مبدأ فعالیت، کنش و عمل انسان می» اراده«
هاي بیرونی  تنها فعالیت» عمل«و » رفتار«باشد. البته منظور از  انسان می ها و تحرك ستگاه فعالیتو خا رفتارسرچشمۀ 

ارتباط روشنى ، ها بعضى از انگیزه). 33الف، ص  1384یزدي،  گیرد (مصباح نیست، بلکه رفتارهاي درونی را نیز دربر می
که از آغاز والدت تا هنگام مرگ ، د میل خوردن و آشامیدنمانن. فیزیولوژیکىِ بدن دارند با فعل و انفعاالت شیمیایى و

 اثر در که جنسى میل چنین، مانندهم. شود در انسان وجود دارد و در حال نیاز بدن به مواد غذایى و آب، برانگیخته مى
 ).400، ص 1387یزدي،  گردد (مصباح مى ظاهر بلوغ سنین در خاصى هاى هورمون ترشح

 گیري بحث و نتیجه
 اهللا آیت. )7، ص 1379 ریو،( دهند می جهت و انرژي رفتار به که شود می مربوط فرایندهایی به انگیزش که شد بیان

 حرکـت  عین نفس: گفت توان میت دیگر، راعب به. شود می مینأت نفس پویایی از، رفتار انرژي :معتقدند یزدي مصباح
 رنـج  احساس آن، از و یابد مى خود در را کمبود وعىن ابتدا انسان). 34 ص ،الف 1384 ،یزدي مصباح( است پویش و
 رنج احساس، نتیجه در. پردازد مى آن جوىو جست به و یابد نمى خود در را اى شده شناخته لذت یا کند، مى ناراحتى و
 را منظـور  لذت و برطرف را خود رنج متناسب، کارى انجام با تا کند مى تالش و کوشش به وادار را او لذت، انتظار یا

 ).115 ص ،1379 ،یزدي مصباح( سازد برطرف را خود روحى یا بدنى نیاز و کند تأمین
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 و  کشـش  انسـان،  هـاي  گرایش. شود می مشخص شناخت و نفس هاي گرایش ۀلفؤم دو توسط نیز رفتار جهت
 تاریـک  و ورکـ  صـورت  بهها،  جاذبه و ها کشش این اما. گیرند می تعلق  مختلف موضوعات به که هستند یی  ها جاذبه
 خـارج  در نفس هاي گرایش با متناسبی که موضوعات یعنی؛ باشند می ضعیف آگاهی و شناخت با همراه بلکه نبوده،
 اصـلی  امیـال  و هـا  گـرایش  بـه  آگاهی و شناخت البته. دنده می سوقخود  سمت به را انسان رفتارهاي د،ندار وجود
 و داده جهـت  نفـس  هـاي  گـرایش  به شناختدیگر،  عبارت هب. است ثرؤم آنها کردن شکوفا و دهی جهت در، انسان
 ).37 ص ،الف 1384 ،یزدي مصباح( شود می آنها شکوفایی و رشد شدن، برانگیخته موجب

 توجـه  نفـس،  گردیـد،  مرتفـع  رنجـی  یـا  و حاصل لذتى آن، طریق از و شد صادر انسان از رفتاري که هنگامى
 تکـرار،  اثـر  در سـرانجام، . شود مى ظاهر شدیدترى صورت به خواست نآ دوم، ۀمرتب در. کند مى پیدا آن به بیشترى
 ).416 ص ،1387 ،یزدي مصباح( گیرد مى انس آن به نفس

 و گذاشته ثیرأت آگاهی و شناخت در، محیطی عوامل و بینی جهان، شد بیان انگیزش هاي لفهؤم در که طور همان
 و فعل اثر در گاهى ها، انگیزه برخی شدن برانگیخته، نینهمچ. شوند می انسان در گوناگونی رفتارهاي صدور موجب

باشـند   مـی  هـا  گـرایش  و نیازهـا  از دسـت  ایـن  از، فیزیولـوژیکی  نیازهـاي . گیـرد  مـی  صورت بدن درونى انفعاالت
بـا رویکـرد   با الگـوي انگیزشـی   ، بین الگوي ارائه شدهاجمالی  ۀبه مقایس، در ادامه .)104، ص 1379، یزدي مصباح(

 پردازیم: گرایی می گري و انسان حلیلت روان
جهـت و رهـا شـده اسـت. در نتیجـه، بـه اضـطراب و تـنش          گري، انرژي روانی بی تحلیل در نظریه روان

دار هسـتند و بـراي    ها هدفمند و جهـت  )، ولی در الگوي ارائه شده، گرایش56، ص 1378انجامد (شولتز،  می
هـاي   ). یکـی از ویژگـی  196، ص 1387یـزدي،   (مصـباح شـوند   هاي متعالی برانگیخته مـی  رسیدن به هدف

ها مانند سـایر موجـودات زنـده، از     گري در انگیزش، اعتقاد به جبرگرایی است؛ یعنی انسان تحلیل روان ۀنظری
کنند. در این نظریه، هیچ جایی براي مفـاهیم اراده آزاد، انتخـاب، مسـئولیت     قوانین طبیعی یکسان پیروي می

). اما در الگوي ارائه شـده، بخـش   78، ص 1386خودانگیختگی وجود ندارد (فیست،  شخصی، خودمختاري و
تواند به صورت آگاهانـه تصـمیم بگیـرد، و آینـده و سرنوشـت       رفتارهاي انسان، ارادي است. انسان می  ةعمد

گـري، ایـن اسـت کـه      تحلیـل  هـاي نظریـه روان   ). از ویژگی402، ص 1387یزدي،  خود را رقم بزند (مصباح
کنـد (شـولتز،    شود. به عبارت دیگر، منابع رفتاري به صورت مادي تبیین می الت نیاز از بافت بدن ناشی میح

 ۀ). در الگوي طراحـی شـده، هرچنـد بخشـی از منـابع رفتـار مربـوط بـه بـدن بـوده، و جنبـ           56، ص 1378
ز عوامـل انگیـزش انسـان،    اي ا فیزیولوژیکی دارد. ولی منابع درونی و روانی رفتار، اصالت داشته، بخش عمده

شـوند   ابتدا چند گرایش در نفس ایجـاد مـی  : توان گفت میبه عبارت دیگر،  گیرد. از نیازهاي روانی نشأت می
د اصـلی تلقـی کـر   هـاي   نیـاز تـوان آنهـا را    انـد و مـی   هاي انسـان  هاي اصلی ظهور فعالیت که در واقع شاخه
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یک هدف غـایی و اساسـی در زنـدگی وجـود دارد و آن     ، تنها فروید). در نظام 41، ص 1387یزدي،  (مصباح
هـاي   کاهش تنش است. بنابراین، همۀ رفتارهاي انسان، با تمایل به کاهش برانگیختگی، که از طریق تـنش 

کـه در الگـوي طراحـی     حـالی  ). در52، ص 1387گردد (خداپناهی،  ناخوشایند جسمانی ایجاد شده، تنظیم می
تند که به صورت فطري در انسان وجود دارند و کشش بـه سـوي اهـداف    هاي اصیل روانی هس شده، گرایش

کشـند؛   ها نفس را به سـوي مبـدأ مـی    ها و کشش بینی اسالمی این گرایش متعالی دارند که با توجه به جهان
باشـد،   هاي روانـی مـی   گري که تضاد، تنش و اضطراب نتیجه نهایی کشش تحلیل یعنی برخالف دیدگاه روان

الـف، ص   1384یـزدي،   باشـد (مصـباح   ها به سوي مبدأ آرامش و سعادت مـی  رائه شده کششولی در طرح ا
ها، مانند سایر موجودات زنده، از قـوانین طبیعـی یکسـانی پیـروي      گري تأکید دارد که انسان تحلیل ). روان37
جبـري در نظـر   شناسی، جانـداران   ها را از نظر زیست ). همچنین، آنها انسان99، ص 1386کنند (الندین،  می
اي اختصاصاً جنسـی و پرخاشـگري    گیرند و معتقدند: رفتارهاي انسان به وسیله نیروهاي قدرتمند کشاننده می

شـود.   توجهی مـی  گردد. به عبارت دیگر، در این رویکرد به ابعاد شناختی، ارادي و عقالنی انسان بی تعیین می
هـاي رفتـار، بـیش از انـدازه اهمیـت داده       دهنـده  همچنین، در این نظریه به نیروهاي زیستی در مقام شـکل 

عنوان نیروهـاي اصـلی انگیـزش تأکیـد شـده اسـت (شـجاعی،         شود و بر عامل جنسی و پرخاشگري، به می
). در مبانی الگوي طراحی شده، به جایگاه ویژه و ممتاز انسـان و تفـاوت اساسـی کـه انسـان      25، ص 1391

هاي بنیادي و اصلی نفس اشاره کردیم که جهـت نهـایی آنهـا     گرایشدارد، اشاره شد. منابع رفتاري را همان 
 ).36ب، ص  1384یزدي،  به سمت اهداف بلند بود (مصباح

گرا، نگرش متفاوتی با رویکردهاي مکاتـب دیگـر، نسـبت بـه انسـان       پردازان انسان با وجود اینکه نظریه
باشد، اما در این جهـت بـا    هاي مثبتی می ویژگیدارند و معتقدند: انسان با حیوان متفاوت و داراي امکانات و 

داننـد و همـۀ ابعـاد وجـودي انسـان را بـر        اي مادي می هستند که انسان را پدیده  رویکردهاي قبلی مشترك
). اما در الگوي طراحـی شـده و مبـانی    38، ص 1384کنند (شجاعی،  اساس قوانین مادي توجیه و تفسیر می

هاي دینی، گستره زندگی انسان به دو بخش: زندگی فـانی   بر اساس آموزهنظري مربوط به آن، بیان شد که 
). خالفت الهـی انسـان،   423ب، ص  1384یزدي،  شود (مصباح و دنیوي، و زندگی جاوید و اخروي تقسیم می

تبلور کامل روح الهی در این موجود ویژه جهان آفرینش است که تنها انسان، شایسـتگی قـرار گـرفتن در آن    
اي اسـت کـه    ه شناسی اسالمی، انسان داراي ساختار و ساحت وجودي ویـژ  را دارد. همچنین، در انسانجایگاه 

رو، بـا توجـه بـه عـدم شـناخت       ). ازایـن 367، ص 1383یزدي،  مصباح(حیوانات برتر آورده است  ةاو را از رد
رار نگیرد. از جمله ایـن  جامع و نگاه ناقص به انسان، موجب شده است که تمام نیازهاي انسانی مورد توجه ق

گرایی، انگیزش و چگـونگی وقـوع رفتـار را بـر      باشد. در رویکرد انسان نیازها، نیاز معنوي و متعالی انسان می
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شـیمیایی در مغـز، کـه     -کننـد. نیـاز ایـن رویکـرد عبـارت اسـت از: نیـروي زیسـت         طبق نیازها توجیه مـی 
مکن است نیازها از فرایندهاي درونی، مانند گرسـنگی یـا   دهد. م هاي عقالنی و ادراکی را سازمان می توانایی

آورنـد کـه    تشنگی یا از رویدداهاي موجود در محیط ناشی شوند. نیازها، سـطحی از تـنش را بـه وجـود مـی     
کنند. آنها رفتـار   کند با ارضاي آنها، آن را کاهش دهد. نیازها، رفتار را نیرومند و هدایت می ارگانیزم سعی می

). در الگـوي طراحـی شـده،    231، ص 1378کننـد (شـولتز،    مناسب براي ارضاي نیارها فعال میرا در مسیر 
بـه   گیـرد.  منابع درونی و روانی رفتار اصالت داشته و همۀ عوامل انگیزش انسان از نیازهاي روانی نشأت مـی 

اي اصـلی ظهـور   هـ  شوند که در واقع شـاخه  ابتدا چند گرایش در نفس ایجاد می  :توان گفت میعبارت دیگر، 
). 41الـف، ص   1384یـزدي،   د (مصـباح اصـلی تلقـی کـر   هـاي   نیـاز توان آنهـا را   اند و می هاي انسان فعالیت
گرایی انسان به دنبال تحقق و به فعلیت رسـاندن اسـتعدادهاي خـود     انسان  طور که بیان شد، در نظریۀ همان

یی براي این استعدادها مشـخص نشـده کـه    گرایی، هدف مطلوب و نها هست. با توجه به مبانی نظري انسان
). امـا بـر اسـاس دیـدگاه     350، ص 1378توان به دلیل عدم شناخت کمال نهایی انسـان باشـد (شـولتز،     می
هـاي متعـدد رفتـاري، در     هاي اصلی، با جلـوه  ، هدف نهایی یا همان نقطه مطلوب انگیزهیزدي اهللا مصباح آیت

یـزدي،   شـود (مصـباح   ها می است که هدف نهایی همه انگیزه وبمطل شوند. در حقیقت، یک نهایت متحد می
 او گیرنـد، همگـى   مـى  حب ذات سرچشمه از که انسان، هاي اصلی به عبارت دیگر، انگیزه .)196، ص 1387

 بـه  پیوسـتن  و الهـى  قـرب  مقـام  بـه  رسیدن با آنها، جز کامل ارضاى و دهند، مى سوق نهایت بى سوى به را
 .)45(همان، ص نیست  میسر ابدى جهان

 نمودار زیر ارائه کرد: توان در چارچوب را می یزدي اهللا مصباح آیتعوامل و الگوي انگیزشی اجمال، به 
 

 
 
 
 
 
 

 نمودار عوامل انگیزشی رفتار. 1نمودار 

توان سطوح مختلف عوامـل انگیزشـی رفتـار را بـه      با توجه به مطالب بیان شده و نمودار عوامل انگیزشی رفتار، می
 کل نموار زیر ارائه کرد:ش
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 انگیزشی رفتار نمودار سطوح مختلف عوامل. 2نمودار 

توان گفـت: رفتـار    طورکلی می یابی رفتار، به ها و شناخت در جهت  به مطالب بیان شده و تأثیر گرایش  با توجه
هـاي آن و   ز نفـس، گـرایش  خـود را ا   شود. همه رفتارها، انرژي و جهت  انسان در سه سطح مختلف ایجاد می

شود. در این سطح، رفتار متأثر از شناخت اجمالی و  گیرد. بخشی از رفتار، در سطح غریزي ایجاد می شناخت می
شود. در این سطح از  باشد، صادر می هاي فیزیولوژیکی می تأثیر عوامل محیطی، که در پاسخ به نیازها و کنش

معناي انتخاب تأثیري در رفتار فرد ندارد. با رشد انسان، شناخت فرد  همعناي تشخیص و اراده ب رفتار، شناخت به
شود. هر یک  هاي رفتاري متعددي، متناسب با شناخت براي او ایجاد می کند. اهداف و مطلوبیت نیز رشد پیدا می

بـروز  باشد که در جهت ارضاي آن نیاز موجـب   هاي بینادي نفس می از این اهداف، متناسب با یکی از انگیزه
باشد. با توجه بـه   شود. گستره این شناخت و مطلوبیت اهداف، بسیار وسیع می رفتارهاي متعددي از انسان می

شود. تعدد  هاي مادي در آن لحاظ می فرهنگ دینی، این نوع اهداف متناسب با شناخت مادي بوده، همه لذت
هاي دینی، عقل به  به آموزه  اشد. با توجهب هاي این سطح از رفتار می هاي رفتار، از شاخص اهداف و مطلوبیت

نهایی زندگی انسان ناکارآمد است. لذا نیاز به شناختی در سـطح بـاالتر     تنهایی در شناخت اهداف و مطلوبیت
بینی رشد و تعالی پیـدا   ثر از جهانأباشد. وقتی شناخت انسان مت باشد که همان شناخت دینی (وحیانی) می می

بینی به کمک عقل آمده و در تعیین اهداف متعالی بـه او کمـک    شود. جهان ز متعالی میکرد، رفتار انسانی نی
معنـاي سـعادت و    کند. نیت متعالی، از انجام رفتارها و وحدت مطلوب نهایی واحد، که همان قرب الهی به می

 باشد. هاي این سطح از رفتار می آرامش پایدار از شاخصه
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، شناسـی  روان انگیزشـی  الگوهـاي  و نظري مبانی با آن مقایسه و شده یطراح انگیزشی الگوي و نظري مبانی
 ناظر انگیزش، به مربوط الگوهاي و  نظریه لذا و، نبوده جامع و کامل انسان از شناسی روان شناخت که دهد می نشان
) روح(س نفـ  بـه  انسـان  انسـانیت  شـد،  بیـان  نظـري  مبانی در که طور همان. باشد نمی انسان وجودي ابعاد همه به
 ب، موجـ موضـوع  ایـن  از غفلـت . اسـت  نشـده  يا توجـه  آن به غربی شناسی روان در که موضوعی همان باشد، می

 نیازهـاي  بـه  تـوان  مـی ، موارد این جمله از. است شده آنها هاي توصیه مخصوصاً و توصیف در متعددي هاي نقصان
 شـده،  طراحـی  الگـوي  دردیگر،  عبارت به. کرد هاشار نفس انسانی، رفتارهاي همه بروز أمنش و بودن اصیل بنیادي،
 .باشد می آن مدیریت تحت و شده صادر نفس از واسطه بی یا واسطه با، معنوي و مادي رفتارهاي همه

 ازآنجاکـه  ولـی  اند، داشته توجه آن انگیزش فرایند و رفتار به دقیق صورت به چند هر، موجود انگیزش الگوهاي
 .باشد می ناقص نیز آنها شده ارائه الگوي و طرح نبوده، جامع صورت به شناخت
 هـا  هسـت  به فقطت دیگر، راعب به. باشد می واقعیات بر مبتنی شناسی روان انگیزشی الگوهاي، اینکه دیگر ۀنکت
 حقیقـت  بر مبتنی شده ارائه الگوي اما. باشد می ادعا این شاهد متعدد انگیزشی الگوهاي وجود که است شده پرداخته

 از و تبیـین   انسـان  ماهیـت  حقیقـت  وحـی،  و عقل تجربه، از گیري بهره با است شده سعی یعنی باشد؛ می واقعیت و
 الگـوي  از تـوان  مـی  شـده،  بیـان  مطالـب  به توجه با. یافت دست آن نهایی اهداف و رفتار بروز فرایند به، آن طریق
 اندیشـمندان  همه خواسته که او، معنوي و مادي سعادت و آرامش آن ةثمر که انسان تعالی و تربیت در شده طراحی

 .کرد استفاده باشد، می متفکران و
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