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  دهچكی

شـود و اقـدام   انسان موجودی اجتماعی است كه تحت تأثیر فلسفۀ حاكم بر جامعه خویش برانگیخته می
توان گفت، انسـان محصـور   نماید. بنابراین میبه ارضای نیازهای خویش و تحقق باورها و اهداف خود می

-حال آنكه بر اساس آمـوزه جوید. بیند و میغربی، عمدتاً انگیزۀ خود را در مسیرهای مادی می در اندیشه

ای مادی نیست بلكه دارای یك جنبه روحـانی اسـت كـه بایـد نیازهـا و      های اسالمی، انسان تنها پدیده
اسـت ضـمن تبیـین مـوجز      اهداف معنویش نیز تأمین شود. نظر به این مهم، در این مقاله تـالش گردیـده  

هـای  های غربی و دیـدگاه ن از دیدگاه تئوریجایگاه انگیزش در رفتار فردی و اجتماعی انسان، به بررسی آ
-های رایج غربی، اهم مترادفاسالمی پرداخته شود. در این راستا پس از بیان مبانی انگیزش بر اساس تئوری

بندی شده است. بـه عـالوه، نظـر علمـای     های انگیزش در قرآن كریم همراه با آیات مربوطه مرور و جمع
سان چارچوبی نظری از دیدگاه اسـالمی   ره موضوع بیان شده است و بدینمتقدم و معاصر مسلمان نیز دربا

تواند مبنایی برای درك بهتر نظر دین مبین به انگیزش نیز شكل گرفته است. این چارچوب ضمن آنكه می
رساند كه هرچند متأسـفانه بـه   اسالم و علمای مسلمان پیرامون انگیزش واقع شود، ما را به این نتیجه می

هـای  رو، نظریـه  های علوم اسالمی همچون بحـث پـیش  آمده در برخی حوزهنقطاع روند علمی پیشدلیل ا
های انگیزشی اسالمی مشخصی در آن زمینه پرورده و ارائه نشده است، اما قابلیت الزم برای توسعه نظریه

  وجود دارد. 
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  مقدمه

جانبـۀ جامعـه ایفـا     ی كـه در توسـعۀ همـه   ناپذیرامروزه سرمایه انسانی به واسطۀ نقش انكار
گـردد. بـا ایـن     ترین دارایی هر سازمان و كشوری محسوب مـی  ترین و بزرگ ند، با ارزشك می

كشـورهایی   وری از آنِ و بهره تعبیر، بدیهی است كه برتری رقابتی و رسیدن به حداكثر كارایی
ای به رشد و ارتقای مستمر سطح كیفی سرمایه انسانی خود، بـه   خواهد بود كه به نحو فزاینده

زاده و زینعلـی،   ای متشكل از ابعاد دانش، تـوانش و انگیـزش بپردازنـد (تـرك     عنوان منظومه
هـا و   نظر سازمان ردموهای  ). الزمۀ پرداختن به این امر و محقق شدن اهداف و رسالت1390

  های انسان و رفتار اوست. ها و پیچیدگی تبع آن جامعه، شناخت پویایی به
ها و خصوصیات رفتار انسان، علم رفتار سازمانی است كه  های شناخت ویژگی یكی از راه

كنـد (رابینـز،    گانـه فـردی، گروهـی و سـازمانی تحلیـل مـی       رفتار انسان را بر مبنای مبانی سه
دهـی رفتـار بـر     دهی و جهـت  ه مبانی گروهی و سازمانی نقش بسیاری در شكل). گرچ1389

عهده دارند، اما مبانی رفتار فردی به واسطۀ گسترۀ كاركردهـایی كـه بـه سـهم خـود دارنـد،       
هـای   نظران، از جمله مؤلفـه  صاحب بیشتراند. در این میان و بنا به اذعان  ای یافته اهمیت ویژه

گاه مهمـی در رفتـار فـردی بـه عنـوان آغـازگر، اسـتمراربخش و        اساسی مبانی فردی كه جای
). انگیزش، افراد را به تالش در 2008 1است (هوی و میسكل، انگیزشدهندۀ آن دارد،  جهت

)؛ نتیجۀ تعامل میان فرد و موقعیت است 1389سازد (رابینز،  جهت كسب اهداف متمایل می
جام رفتار و عمل خاصی كه مطلوب فرد اسـت  ) و درنهایت آنان را به ان2009(رابینز و جاج، 

توان انگیزه را بـه مثابـۀ سرچشـمه سـیالی      ). بر این اساس، می1384(الوانی،  كند میترغیب 
هیچ تحرك و جنبشـی در انسـان    ،برای تحرك و فعالیت انسان دانست كه اگر وجود نداشت

موضوع، ایجاد انگیزه  ). براساس مبانی نظری موجود در زمینه1381شد (طالوری،  دیده نمی
پذیرد كه هر سه مبنـا بـه سـهم     در افراد مبتنی بر سه مبنای نیازها، باورها و اهداف صورت می

  ).2008ها دارند (هوی و میسكل،  خود، اهمیت و نقش بسزایی در انگیزش انسان
 اختصار در خصوص اهمیت و جایگاه انگیزش در رفتار فردی و اجتمـاعی  با عنایت به آنچه به

دهنـدۀ تمایـل و    گیری موج بیداری اسالمی كـه نشـان   انسان بیان شد و از سویی، با توجه به شكل
های الهـی و اسـالمی اسـت،     انگیزۀ مسلمانان در مسیر حركت به سمت اعتال و پاسداری از ارزش

دهنـدۀ رفتـار، بـا رویكـردی دینـی، اهمیتـی        تـرین جهـت   پرداختن به انگیزش به عنوان شاخص
هـای اسـالمی نیـز در ایـن      یابد. اهمیت پرداختن به مبحث انگیزش براسـاس آمـوزه   یدوچندان م

                                                           
1. Hoy & Miskel 
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ها و ادیان، پیرامـون انسـان و هـدایت رفتارهـای او      است كه این مكتب الهی، بیش از دیگر مكتب
ارائه طریق نموده و راه تكامل فردی و اجتماعی وی را كه با فطرت سلیم بشری نیز سازگار اسـت،  

ای  ن داشته است. افزون بر این، بـه دلیـل آنكـه جمهـوری اسـالمی ایـران، جامعـه       صراحت بیا به
تر بـا ابعـاد گسـترده و     شود، طبیعتاً نیازمند شناخت و آشنایی هرچه بیشتر و جامع اسالمی تلقی می

سـازی، كاربسـت و تـرویج آن در همـه سـطوح و       تعالیم ارزشمند این دین مبین در راستای پیـاده 
هـای مسـلمان بـرای     ویژه اینكه امروز این نظام مقدس الگو و امید ملـت  است. به های جامعه الیه

اندركاران و همـه   رو، مدیران، دست ماندگی تحمیلی است. از این بیداری و رهایی از غفلت و عقب
گیری از قرآن و دیگر منابع اسالمی، زیـر نظـر متخصصـان     توانند با بهره مند جامعه می اقشار عالقه

های اسالمی ایجاد انگیزه در افراد را متناسـب بـا فرهنـگ اصـیل اسـالمی       دانشگاه، روشحوزه و 
ایرانی شناسایی كرده، به كار گیرند. نظر به آنچه تاكنون بیان شد، این نوشتار كوشـیده اسـت تـا بـه     
صورت یـك مـرور توصـیفی تحلیلـی، ضـمن معرفـی و بیـان مختصـر انگیـزش و مبـانی آن در           

، به معرفی انگیزش براساس رویكرد اسـالمی بپـردازد كـه درنهایـت بـا مقایسـۀ       های غربی تئوری
  اجمالی میان این دو رویكرد، جامعیت رویكرد اسالمی و لزوم آشنایی بیشتر با آن آشكار گردد.

 های غربی مبانی انگیزش از دیدگاه تئوری

س هـر رفتـاری كـه از    توان گفت در پ انگیزه، نیروی محركه رفتار آدمی است تا بدانجا كه می
 سـخن هرچند كه ممكن است ناخودآگاه باشد. به  ؛ای نهفته است شود انگیزه انسان صادر می

شكل گرفته اسـت.   اوای است كه در  زند، مبتنی بر انگیزه سر می آدمیدیگر، هر رفتاری كه از 
ـ    گیری و فعال شدن انگیزه شكل اس ها در انسان (انگیزش) به سه طریق ممكـن اسـت؛ براس

وی  از سـوی یا هدفی كـه   ،نیازی كه در او اوج گرفته باشد، باوری كه در او شكل گرفته است
هـای   این چرخۀ انگیزش همواره و در طول سـال  .)2008اتخاذ شده باشد (هوی و میسكل، 

مفهـوم   ،آیـد كـه انگیـزش    چنـین برمـی   مطالب یادشدهاز . زندگی انسان در حال وقوع است
رندۀ مفاهیم دیگری همچون نیاز، باور، هدف، انگیزه، محرك و روابط وسیعی است كه دربرگی

  ).2008؛ هوی و میسكل، 1389(رابینز،  ستمیان آنها
است كه هرچه شـدت آن بیشـتر   كننده و نگهدارنده رفتار  انگیزش عامل نیرودهنده، هدایت

نظـران،   بدو تـن از صـاح   .)1385، سـانتراك بیشتری خواهد داشـت (  استمرارانرژی و باشد، 
كننـدۀ جهـت    كنندۀ حركت و تعیین كه تأمین اند تشبیه كرده خودروانگیزش را به موتور و فرمان 

هـای   انگیزش بـه كـار گـرفتن توانـایی    «تر،  در یك بیان جامع ).1984، گیج و برالینرآن است (
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شناسـی و محیطـی، همـراه بـا      بینی بـا توجـه بـه عوامـل بـوم      فكری، خالقیت، تجربه و جهان
هـای فـردی و سـازمانی (جمعـی)      ی برای حركت جمعی به سوی هدفیهای عقال ریزی رحط

هـا و تعبیرهـای متعـددی     ). البته از انگیزش تعریف1390زاده و همكاران،  (چراغعلی» باشد می
های گونـاگونی    بندی  نظران طبقه پذیر نیست. صاحب  وجود دارد كه بیان همه آنها در اینجا امكان

هـای    بندی تئوری  ها در این زمینه، دسته  بندی  ترین طبقه  اند. یكی از رایج  م بیان داشتهاز این مفهو
های محتوایی و فرایندی است. در ادامـه، پـس از تعریـف      انگیزش در قالب دو دسته كلی نظریه

های محتوایی و فرایندی، به ارائۀ خالصـه نظریـات در قالـب جـدول       یك از نظریه مختصر هر
  پرداخته خواهد شد. 1 شماره

درصـدد شـناخت و مشـخص كـردن     های محتـوایی،    تئوری 1:های محتوایی الف) تئوری
هـای    تئـوری  ،دیگـر  سـخن شـود. بـه     عواملی هستند كه موجب انگیزش انسان برای كار می

و در جسـتجوی  ) 1384توجـه دارنـد (امیركبیـری،    محتوایی بیشتر به مسائل درونـی انسـان   
  ).1373لی، ئنا؛ 1382قاسمی، ( سازد  فرد را برای انجام كار فعال می ه رفتارهستند ك عواملی

به دنبال شناخت چگونگی وقـوع انگیـزش    ها بیشتر تئوریاین  2:های فرایندی  ب) تئوری
بلكـه  د. نگیر  های فرایندی قرار نمی  ثر در انگیزش چندان مورد توجه نظریهؤعوامل مهستند و 
 حتی تبیـین چگونگی آغاز و تداوم رفتار و به دنبال مشخص كردن علل و بیشتر ، ها  این نظریه
هـا و   ، پـاداش انتظارهـا متغیرهایی ماننـد نیازهـا،    معموالً). 1382ند (قاسمی، هستتوقف آن 

  ).1373لی، ئ(نا گیرد  قرار میپردازان این طبقه   نظریهها مورد توجه   كننده  تقویت

  یفرایندبندی محتوایی و   نگیزش براساس طبقههای غربی ا  : خالصۀ تئوری1جدول 
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توانند   از جمله نیازهای مورد توجه این نظریه كه می
انـد   زش در انسان گردند عبـارت منجر به ایجاد انگی

ــتگی،   ــتگی و پیوسـ ــت، وابسـ ــب موفقیـ  از: كسـ
تجاوزگری، تحمل داشتن، خودنمایی،  خودمختاری،

اجتناب از زیان، غریزی بودن، پرورش دادن، نظم و 
  طلبی، مهرطلبی، فهم و ادراك. انضباط، قدرت
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میزان تالش و كوششی كه فرد برای انجـام كارهـا   
دهد، متأثر از پیامدهای ناشی از رفتـار    اختصاص می

اوســت. پیامــدهای مثبــت موجــب اســتمرار رفتــار، 
پیامدهای منفی موجـب قطـع رفتـار و عـدم پیامـد      

  شود.  موجب خاموشی رفتار می

                                                           
1. content theories  2. process theories  
3. Murray  4. Skinner  
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مراتبی وجـود دارد كـه    در انسان پنج نوع نیاز سلسله
كنند. این نیازها   د برانگیخته میرا برای تأمین خو او

اند از : نیازهـای جسـمانی، ایمنـی،     به ترتیب عبارت
  اجتماعی، احترام و خودشكوفایی.
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انگیزش به میزان عالقۀ شخص برای دسـتیابی بـه   
چیزی و احتمالی كـه بـرای تحقـق آن قائـل اسـت      

  (انتظار)، بستگی دارد.

ك
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(  

X و 
Y  

كـار   از قبول افراد اكثر: مدیران معتقدند xتئوری در 
بنـابراین سـازمان خـویش را     .اند  یفرار مسئولیتو 

نتــایج  و تأكیـد بـر  كنتــرل ، تمركزمـداری  براسـاس 
  .كنند  مدیریت می ،مدت كوتاه

اگر آدمی بـه هـدف خـود    مدیران معتقدند:  yدر تئوری 
ش را كنتـرل  تواند بهتر از دیگـران خـود    می معتقد باشد،

، خودكفایی و عـدم تمركـز  لذا سازمان را براساس . نماید
 نتایج بلندمدت ، تأكید براستفاده از مكانیزم كنترل درونی

  كنند.  هدایت می كوشش برای توسعه ظرفیت مولد و

مز
آدا
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ی
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افراد در یـك فراینـد ذهنـی، ابتـدا چگـونگی رفتـار       

نند، سـپس چگـونگی   ك  سازمان با خود را ارزیابی می
رفتــار ســازمان بــا دیگــری را مــورد ارزیــابی قــرار  

هـا را مقایسـه     دهنـد و درنهایـت نتـایج ارزیـابی      می
كنند. نتیجۀ این مقایسه ممكـن اسـت احسـاس      می

برابری یا نابرابری باشد. بنـابراین میـزان انگیـزش    
  تابعی است از احساس برابری.

ك
م

 
ند
كلل

5  )
19
61

(  

ی
ها
یاز
ن

 
  سه

نه
گا

  

این نظریه بر سه طبقه نیاز و انگیـزه ناشـی از آنهـا    
  اند از: كند كه عبارت  تأكید می

ب) نیـاز (انگیـزه)    ؛الف) نیاز (انگیزه) كسب موفقیت
  ج) نیاز (انگیزه) كسب قدرت ؛وابستگی (تعلق)

ام
الث
 و 
ك
ال

6  )
19
68

(  

ف
هد

ن 
عیی
ت

  

قصد یا ارادۀ فرد یا سازمان را، كه به صـورت هـدف   
تـوان بـه عنـوان منبـع اصـلی        شـود، مـی    تعیین می

انگیزش به حساب آورد. از آنجا كه اهداف خاص در 
ــاوردطلبی و    ــی، هم ــام و كل ــا اهــداف ع مقایســه ب

كننـد، از تـوان     چالشگری بیشتری در فرد ایجاد مـی 
  تولید ایجاد انگیزۀ بیشتری نیز برخوردارند.

فر
در
آل

7  )
19
62

(  

ود
وج

  _ 
ط
تبا
ار

 _  
شد

ر
  

  اند از: ده در این نظریه عبارتش نیازهای بیان
ب) نیازهای وابستگی  ؛الف) نیازهای وجود (زیستی)

  ج) نیازهای رشد ؛و ارتباط
آلدرفر برخالف مزلو معتقد اسـت نیازهـای یادشـده    

مراتبـی)   زمان (و نـه سلسـله   توانند به صورت هم  می
  منجر به انگیزش افراد گردند.

نر
وی

8  )
19
86

(  

ناد
اس

  

د ادراكی، موفقیت یا شكست خود افراد در یك فراین
را بر حسب تلفیقی از سه بعد علیـت شـامل: كـانون    
كنترل (درونی یا بیرونی)، پایایی (ثابت یـا متغیـر) و   

ــرل  ــئولیت (كنت ــرل   مس ــذیری و كنت ــذیری)،   پ ناپ
كنند و بر این اساس الگوی انگیزشی   بندی می دسته

  متفاوتی دارند.

گ
زبر

هر
9  )

19
67

(  

ش
یز
نگ
ا

 _ 
هدا

ب
ت
ش

  

در این نظریه عوامل مرتبط با ارضای نیازهـای افـراد   
اند: عوامـل بهداشـتی (ماننـد      به دو دسته تقسیم شده

مشـی و مـدیریت سـازمان، پـول، مقـام و...) كـه         خط
ــاد نارضــایتی      ــا از ایج ــازمان تنه ــان در س وجودش

شـوند. در    كند، ولی موجب انگیزش نمی  جلوگیری می
ی (مانند كسب موفقیت، حالی كه وجود عوامل انگیزش

ای، مسـئولیت فزاینـده و...) موجـب ایجـاد       رشد حرفه
  كنند.  شوند و از نارضایتی جلوگیری می  انگیزش می

گ
بر
رین

گ
10  )

19
97

(  

نی
زما

سا
ت 

دال
ع

  

فردی كه احساس كند در سازمان، عدالت دربـارۀ او  
شود، از پتانسیل بیشتری بـرای    و دیگران رعایت می

ردار اســت. در ایــن نظریــه برانگیختــه شــدن برخــو
ای و تعـاملی    عدالت سازمانی در انواع توزیعی، رویـه 

  ای) در نظر گرفته شده است.  (مراوده

                                                           
1. Maslow  2. Vroom  
3. douglas mcgregor  4. J. S. Adams  
5. david C McClelland  6. Lake & Latham  
7. Alderfer  8. Weiner  
9. Frederick Herzberg  10. Greenberg  
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  های فرایندی  تئوری  های محتوایی  تئوری

یه
ظر
ن

  
داز
پر

یه  
ظر
ن ن

نوا
ع

    

یه  خالصه نظریه
ظر
ن

  
داز
پر

یه  
ظر
ن ن

نوا
ع

    

  خالصه نظریه

مز
چار

1 )
19
68

تی  )
اخ
شن
ی 
یاب
رز
ا

  

هنگــامی كــه بــرای عملكــرد مطلــوب كاركنــان از 
شود، پـاداش درونـی     های بیرونی استفاده می  پاداش

ر است، كاهش كه ناشی از عالقه كاركنان به خود كا
یابد. لذا بهتـر اسـت بـه طـرق مختلـف، زمینـۀ         می

  های درونی در افراد فراهم شود.  دریافت پاداش

ورا
ند
ب

2  )
19
97

(  

كار
ود
خ

آ
ی
مد

  

های فـرد دربـاره     مدی، به باورها یا قضاوتآخودكار
هـا    های خود در انجـام وظـایف و مسـئولیت     توانایی

هـا،    ضـاوت اشاره دارد كه متناسب با این باورهـا و ق 
ــه   ــیدن بـ ــت رسـ ــزش و تـــالش الزم جهـ انگیـ

  گیرد.  نظر در فرد شكل می های مد  مطلوبیت

چی
او

3  )
19
81

(  

ه 
ری
نظ

Z  

بـر پایـۀ اعـتالی     Zهای مبتنی بر رویكـرد    سازمان
ها، تعلـق و صـمیمیت، همكـاری، تسـاوی و       ارزش

ترتیـب مـدیران    اند. بدین  گذاری شده  مشاركت، پایه
هایی كه در باال شـمرده شـد     اج مؤلفهتوانند با رو  می

  نسبت به ایجاد انگیزش در سازمان اقدام نمایند.

ن
رم
 گل
ن و

تم
هال

4  )
20

02
(  

س
 نف
ت
عز

  
این نظریه، عزت نفـس را مبنـای اصـلی انگیـزش     

داند. همچنین معتقد است چهـار خـرده     ها می انسان
ــامل:   ــاری ش ــی رفت ــام روان ــری،  نظ ــاس برت احس

ــی ــاركت معن ــذیرش  دار، اح  مش ــود و پ ــه خ ــرام ب ت
گیری، استمرار و اعتباربخشـی    اجتماعی باعث شكل

  گردند.  عزت نفس و درنتیجه انگیزش افراد می

سی
د

 
رای
و 

5نا  )
19
85

(  

الل
ستق

ه ا
از ب
نی

 
ی)
یین
دتع
خو
)

  

  اند از: شده در این نظریه عبارت نیازهای مطرح
ب) نیـاز بـه تقویـت حـس      الف) نیاز بـه اسـتقالل؛  

  از به وابستگی.ج) نی شایستگی؛
نیازهای یادشـده در تعامـل بـا یكـدیگر منجـر بـه       

  گردند.  برانگیختگی در فرد می

      

ورا
باد

6 )
19
86

عی  )
ما
جت
ی ا

یر
دگ
یا

  

رفتــار تــابع عوامــل شخصــی، محیطــی، پیامــدها و 
فرایندهای شـناختی و بـرهم كـنش آنهاسـت. سـه      

انـد از:   نظر در ایـن نظریـه عبـارت    فرایند مهم مورد
  .نمادگری و خودكنترلی الگوسازی،

ویژه الگوسـازی و   با استفاده از سه فرایند یادشده، به
توان انگیـزۀ تـالش و پیشـرفت را در      نمادگری، می

  افراد توسعه داد.

      
سر

ال
گ

7  )
19
86

(  

نج
ی پ

ها
یاز
ن

   
نه
گا

  

سـاز انگیـزش در انسـان     توانند زمینـه   نیازهایی كه می
  اند از: گردند عبارت
ج) نیـاز بـه    ب) نیاز بـه عشـق و تعلـق؛    ا؛الف) نیاز به بق

ها، حـق    د) نیاز به آزادی برای بیان ایده قدرت یا احترام؛
  ت.) نیاز به تفریح و استراحه ها؛  انتخاب و بروز خالقیت

      

زاده؛ محمدی و بذرافشان   ؛ ترك1390زاده و زینعلی،   ؛ ترك1371نژاد پاریزی،   ایران منابع:
؛ 1386؛ سـیدجوادین،  1386؛ رضـائیان،  2009؛ رابینـز و جـاج،   1389، ؛ رابینز1389مقدم، 
؛ وولفالك، 1373؛ نائلی، 1374؛ مورهد و گریفین، 1953كللند و دیگران،   ؛ مك1384سیف، 
  .2008؛ هوی و میسكل، 2002؛ هالتمن و گلرمن، 1998

                                                           
1. Charm  2. Bandura  
3. Ouchi  4. Haltman & Gellerman  
5. Deci & Ryan  6. Bandura  
7. Glasser 
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 مبانی انگیزش از دیدگاه اسالم

به مبانی علـم رفتـار در سـه     طور مشروح به یشدین اسالم در بیش از هزار و چهارصد سال پ
حوزۀ فردی، گروهی و سازمانی و حتی محیطی پرداخته است. دیدگاه اسالمی در زمینۀ رفتـار  

رفتار آدمـی در هـر   «، قائل به این است كه هستفردی كه موضوع مورد بحث این نوشتار نیز 
هـای انسـانی در او     یزان كه ارزشلحظه تحت تأثیر نیروهای مثبت و منفی قرار دارد و به هر م

د و در جهت قـرب  نهای انسانِ رشدیافته و كامل، بر او حاكم باش  د و ویژگینتقویت شده باش
های معنوی در او كارساز خواهـد بـود و     ها و جاذبه  الهی گام بردارد، به همان میزان نیز انگیزه

 به وسیلهد، رفتار او نجود او حاكم باشهای منفی بر و  عكس، به هر اندازه كه نیروها و ارزش به
بنابراین، پـرداختن بـه   ). 1390زاده و همكاران،   (چراغعلی» دنگیر  های پست شكل می  انگیزه
فعـل   و مفاهیم روحی و روانی، از حقایقعظیمی  ۀبه مجموع به مثابۀ پرداختنانگیزش  مقولۀ

ـ   همان انسان است. و انفعاالت درونی ـ ن نوشـتار خواهـد   گونه كه در ادامـۀ ای د و از آیـات  آم
ـ  (ع)ناروایـات معصـوم   ،قرآن كریمنورانی  و اندیشـمندان  نظـران   صـاحب  ات، ادعیـه و بیان

 ابعاد روحی و جسمی انسـان  در نیازهای گوناگون مشخص است، در این دین الهی،مسلمان 
ـ  تبیـین شـده  دقت و بـا ظرافـت خاصـی     به، در زندگی و نقش آنها چگونگی ارضا و حتی  دان

آشنایی بیشتر بـا مفهـوم واژه انگیـزش از منظـر اسـالم، بـه        برای ،در ادامه. )1386(بخشی، 
ترین كتاب هدایت اشاره شده است. سپس   به عنوان جامع ،های آن در قرآن  مترادف ترین مهم

گیـری    بحث و نتیجـه  سرانجام بهبه مرور موجز آرای اندیشمندان مسلمان در باب موضوع و 
  ه است.پرداخته شد

  های انگیزش در قرآن مجید  مترادف ترین همم. 3_1

)، پانزده واژه را مترادف انگیزش، انگیزه و نیـاز در قـرآن كـریم یافتـه اسـت و      1386بخشی (
از كه » نزغ«و » فقر«های   برخی آیات مرتبط با آنها را ذكر نموده است. به زعم نگارندگان، واژه

توجه به بار مفهومی و قلمرو مصداقی كـه دارنـد، و    با ،ذكر شده است )1386( بخشی سوی
هـای    نیز نظر به توصیف و تعبیری كه از انگیزش در مطالعۀ حاضر حاصل شده است، معـادل 

در ادامه مبحث، سیزده واژه مترادف دیگر بـا اقتبـاس    رو، از اینمناسبی برای انگیزش نیستند. 
در قـرآن   یادشـده های   یك از واژه مؤید هر آیات ،شده است. نگارندگان آوردهاز منبع مذكور 

و متناســب بــا فضــای موضــوعی و مفهــومی مقالــه (انگیــزش) و   كــرده كــریم را جســتجو
  اند.  تری ذكر نموده  طور كامل های آن، به  مترادف
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  الف) حاجت
سـجادی،  ( ، نیاز، غـرض و هـدف اسـت   خواهش ،به معنای طلبو  جحواز ریشۀ  ت،حاج

؛ آمـده  ها) (سینه واژۀ نفس یا صدوربا همراه  سه مورد و ح�اج�ًة كلمۀریم، از در قرآن ك ).1360
  كه در ذیل به آنها اشاره شده است:

و در آنها برای شما سودهاست ؛ ...ف�% ص�ُدورِکم� ح�اج�ًةف�یه�ا م�نَاف�ع� و�ل�تَب�لُُغوا ع�َلیه�ا  و�َل	م�« *
  .)80(غافر،  ...»یدهایتان است برس تا با آنها به مقصودی كه در دل

چیزی را  ؛ ......َقض�اه�ا یع�ُقوب�ح�اج�ًة ف�% نَْفس6  5م م�3ن� ال34ه� م�ن شَ%ء. ا-,+کاَن یغْن�% ع�نْه� م'ا...« *
 ...»جز اینكه یعقوب نیازی را كه در دلـش بـود بـرآورد    ،كرد در برابر خدا از آنان برطرف نمی

  .)68(یوسف، 
كـس را   هـر  ؛ ......ح�اج�ًة م�3م'ا اGوُتـوا ص�ُدورِه�م�ر� ا-َلیهِم� و�,5C یجُِدوَن ف�% یح�ب@وَن م�ن� ه�اج�...« *

كه به سوی آنان كوچ كرده دوست دارند و نسـبت بـه آنچـه بـه ایشـان داده شـده اسـت در        
  .)9(حشر،  ...»یابند هایشان حسدی نمی دل

  حثّب) 
ز ماده حث تنها یك مـورد در  ا). 1387حث به معنای عجله و شتاب داشتن است (طریحی، 

  قرآن مجید آمده و آن عبارت است از:
طلبـد    روز را بـه شـب كـه شـتابان آن را مـی      ؛ ......النَّه�ار� یْطلُب�ه� ح�ث�یًثـا اللَّیل�یغْش�% ...« *

  .)54(اعراف،  ...»پوشاند می

  ج) تحریض
یختن مؤمنـان بـه   دو مورد در قرآن مجید آمده است كـه از تحـریض و بـرانگ    ،از ماده حرض

  اند از: ). این آیات عبارت1385منظور،  گوید (ابن  پیامبر سخن می از سویجنگ 
دار شـخص خـود نیسـتی     جـز عهـده   ؛ ......الV ُتکلَّف� ا-الR نَفْس�P و�ح�ر3ِض6 الْم�ـوNم�ن�ین�...« *

  .)84(نساء،  ...»برانگیز )به مبارزه(مؤمنان را  )لی(و
...» مؤمنان را به جهـاد برانگیـز   ،ای پیامبر؛ ...الْق�َتـالِ ع�لَ%ر3ِض6 الْم�وNم�ن�ین� اXیه�ا النَّبِی ح� یا« *

  ).65(انفال، 

zد) إثار  
). 1386از ریشۀ ثور و به معنـای تحریـك، تهیـیج و بـرانگیختن اسـت (بخشـی،        ،واژۀ إثاره

 ذیـل ر ) كـه د 1387مشتقات ثور در قرآن كریم، در چهار مورد به كار رفته اسـت (طریحـی،   
  اند:  آورده شده
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كنـد   و خدا همان است كه بادها را روانـه مـی  ؛ ...س�ح�اب̂االَّذِی اXر�س�ل� الر3ِیاح� َفُتث�یر�  و�ال4'ه�« *
  .)9(فاطر،  ...»دنناانگیز ابری را برمی )بادها(پس 

خدا همان است كه بادها را  ؛...َفیب�س�طُه� ف�% الس'ـم�اء س�ح�اب̂االَّذِی یر�س�ل� الر3ِیاح� َفُتث�یر�  ال4'ه�« *
  .)48(روم،  ...»گستراند انگیزد و آن را در آسمان می فرستد و ابری برمی می

  .)4(عادیات،  »؛ با آن (یورش) گردی برانگیزندبِه� نَقْع̂ا فَاXثَر�َن« *
کثَر� م�م'ا ع�م�ر�وه�ا و�اXثَار�وا«... * Xر�ض� و�ع�م�ر�وه�ا اb5c,رو كردند و بـیش از   و زمین را زیر ؛ ......ا

  .)9(روم،  »آنچه آنها آبادش كردند آن را آّباد ساختند...

  حضه) 
ـ  اسـت از جملـه معـانی واژۀ حـض    خیـر  كـار  و ترغیب به  ضتحری ترغیـب و  را  هو محاّض

در قرآن كـریم از واژه   ).1387؛ طریحی، 1385منظور،  اند (ابن  معنا كرده ،دیگریكبرانگیختن 
بیان شده اسـت  به اطعام مساكین  ضترغیب و تحری خصوص در و آن هم در سه جا یادشده

  :اند ذیل آمدهكه در آیات 
* »5C,�ین6 و	الْم�س� � »كنیـد  و یكدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی ؛َتح�اض@وَن ع�لَ% طَع�ام

  .)18(فجر، 
* »5C,�ین6 و	الْم�س� �؛ 24(حاقـه،   »كـرد  نمـی و به اطعام مسـكین تشـویق   ؛ یح�ض@ ع�لَ% طَع�ام

  .)3ماعون، 

  رغبت و)
و اراده فزونـی  و  فزونـی گنجـایش چیـزی    ،به معنای گسـتردگی را رغبت ) 1385منظور ( ابن

  اند از: به كار رفته كه عبارتكریم  مورد در قرآن هفتاز مشتقات رغب  داند.  می آنقوت 
آنـان در كارهـای نیـك     ... ؛ر�غَ̂بـا و�ر�ه�̂بـا ونَنَاو�یـْدع�ا-نَّه�م� کاُنوا یس�ارِع�وَن ف�% اْلَخیر�اتِ ...« *

  .)90(انبیاء،  »خواندند نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می شتاب می
  .)59(توبه،  »ما به خدا مشتاقیمهمانا  ؛ ...ا-لَ% ال34ه� ر�اغ�ب�وَن ا-نَّا...« *
را عزیزتر از  نشینان) (مردم مدینه و بادیه خودجان  ؛ ...ع�ن نَّفْس�ـه� بِاXنفُس�هِم�و�الV یر�غَب�وْا ...« *

  .)120(توبه،  »دانند(پیامبر) نجان او 
  .)32(قلم،  »زیرا ما به پروردگارمان مشتاقیم ؛ ...ا-لَ% ر�ب3ِنَا ر�اغ�ب�وَن ا-نَّا...« *
  .)8(انشراح،  »و بااشتیاق به سوی پروردگارت روی آور؛ ر�بPِ3 فَار�غَب� و�ا-لَ%« *
  .)127(نساء،  ...»تمایل به ازدواج با آنان دارید ؛ ......تَنکح�وه�ن' اXنتَر�غَب�وَن و�...« *
 »؛ گفت: ای ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفری...اXر�اغ�بn اXنت� ع�ن� آل�ه�ت�% یا ا-ب�ـراه�یم� قَال�« *

  .)46(مریم، 
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  میل ز)
از مشـتقات میـل در   . )1387 راغب اصـفهانی، میل به معنای روآوردن به سوی چیزی است (

  :اند آمدهبرخی از آنها در آیات ذیل كه  یاد شده است شش موردقرآن مجید، 
نـد  ا و مردمـی كـه پیـرو شـهوات     ؛یتَّبِع�وَن الشَّه�و�اتِ اXن تَم�یُلوْا م�یالp ع�ظ�یم̂ا الَّذِین�و�یرِیُد « *

  .)27(نساء،  »دشویرف خواهند كه شما مسلمانان از راه حق و رحمت الهی بسیار منح می
ــن� « * ــذِین� کَفــر�وْا َلــوr تَغُْفُلــوَن ع� ــل�ح�ت�کم�و�د' الَّ ــدًَة اXس� ــًة و�اح� ــت�کم� َفیم�یُلــوَن ع�َلــی	م م'یَل ؛ و�اXم�ت�ع�

افزارها و سازوبرگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شـما   كنند كه شما از جنگ كافران آرزو می ...
  .)102(نساء،  ...»یورش برند

و شـما   ؛ ......الْم�یـل6 کـل'اXن تَع�دُِلوْا ب�ین� النّ�س�اء و�َلوr ح�ر�ص�ـُتم� َفـالu تَم�یُلـوْا  تَس�َتط�یع�وْا و�لَن« *
بـه یـك   (حـریص باشـید پـس     )بر عدالت(هرچند  ؛توانید میان زنان عدالت كنید هرگز نمی

  .)129(نساء،  ...»یكسره تمایل نورزید )طرف

  اصغاءح) 
). بـه گفتـه راغـب    1385منظـور،   (ابـن  اسـت  و تمایل به معنای میلو صغو ۀ اصغاء از ریش

هم به معنای میل فیزیكی و هم به معنای میـل و كشـش   )، این میل و تمایل 1387اصفهانی (
خداونـد   مانند آنچه كه ؛نظر استمورد آن  معنای دومكریم بیشتر گرچه در قرآن ا است؛ قلبی

  در آیه ذیل فرموده است:متعال 
و بـرای اینكـه قلـوب كسـانی كـه بـه        ؛...اXْفئ�دَُة الَّذِین� الV یوNم�ُنوَن بِاآلخ�ر�ة� ا-َلیه� و�ل�َتص�غَ%« *

  .)113(انعام،  ...»آخرت ایمان ندارند به آن (گفتار آراسته) مایل شود

  سبب ط)
 شـود  شود و به كمك آن كشـیده مـی   ریسمانی كه به چیزی بسته می به معنای در لغت سبب

كه وسـیلۀ رسـیدن    است و همچنین به معنای هر چیزی )1387؛ طریحی، 1385منظور،  بنا(
كه بـه برخـی از    ه مورد در قرآن كریم به كار رفته استاز مشتقات سبب، ُن به چیز دیگر باشد.

  د:شو میآنها اشاره 
آنگاه كه پیشـوایان   ؛بِهِم� االbس�ب�اب� و�تَقَطَّع�ت�الْع�ذَاب� الَّذِین� اتُّبِع�واْ م�ن� الَّذِین� اتَّب�ع�واْ و�ر�اXۇاْ  تَب�ر'اX ا-ْذ« *

  ).166(بقره، » از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده كنند و میانشان پیوندها بریده گردد
روایی آیـا فرمـان  ؛ ا,b5cس�ـب�ابَِفْلیر�تَُقـوا ف�ـ%  نَه�م�ـاالس'ـم�او�اتِ و�ا,cـb5ر�ض6 و�م�ـا ب�ی م@ْلـPلَه�م  اXم�« *

بـا  (پـس   )اگـر چنـین اسـت   (ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشـان اسـت    آسمان
  .)10(سوره ص،  »در آن اسباب به باال روند )زدن  چنگ
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 ،ای هامـان  :و فرعـون گفـت   ؛اXب�لُُغ ا,b5cس�ـب�اب� لَّع�لّ�%ف�ر�ع�وrُن یا ه�ام�اُن اب�ن6 ل�% ص�ر�ح̂ا  و�قَال�« *
  .)36(غافر،  »ها برسم د بساز شاید من به آن راهبرای من كوشكی بلن

ها تا از خـدای   های (دستیابی به) آسمان ؛ راه...م�وس�%الس'م�او�اتِ فَاXطَّل�ع� ا-لَ% ا-لَه�  اXس�ب�اب�« *
  .)37(غافر،  »موسی اطالع حاصل كنم...

كـه   هـر  ؛...َفْلیم�ُدد� بِس�ب�بٍ ا-لَ% الس'ـم�اء و�ا,�cخ�ر�ة� الدُّْنیاکاَن یظُن@ اXن لَّن ینص�ر�ه� ال4'ه� ف�%  م�ن« *
تا طنابی به سوی  )بگو(را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد كرد  )پیامبرش(پندارد خدا  می

  .)15(حج،  )...»آویز كند و خود را حلق(سقف كشد 
در زمین بـه او امكانـاتی دادیـم و از    ؛ ما کل63 شَ%ء. س�ب�ب̂ا م�نم�	نَّا لَه� ف�% ا,b5cر�ض6 و�آَتینَاه�  ا-نَّا« *

  .)84(كهف،  »ای بدو بخشیدیم هر چیزی وسیله
  .)85(كهف،  »؛ تا راهی را دنبال كردس�ب�ب̂ا فَاXتْب�ع�« *
  .)92و  89(كهف،  »را دنبال كرد )دیگر(سپس راهی ؛ اXتْب�ع� س�ب�ب̂ا ُثم'« *

  نشور ی)
). اگرچـه  1387(طریحی،  س از مرگ استزنده كردن و برانگیختن پگستردن، نشر به معنای 

آنها مفهوم انگیزشـی ندارنـد.    همهاما  ،مورد در قرآن كریم به كار رفته 21 این واژهاز مشتقات 
  اند:  هایی هستند كه در زمینه انگیزش به كار رفته  از جمله نمونه ذیلآیات 
* »...5C,�5 نُُشور̂ا وC,�5 ح�یاًة وC,�تًا وrوَن م�و	و اختیار مرگ و حیـات و رستاخیزشـان را   ؛ ...یم�ل� 
  .)3(فرقان،  »ندارند
پـس از   )وسـیله (و آن زمین را بـدان  ؛ ...النُُّشـور� کَذل�PفَاXح�یینَا بِه� ا,b5cر�ض� ب�ع�َد م�وrت�ه�ا ...« *

  .)9(فاطر،  »چنین است )نیز(رستاخیز  ؛مرگش زندگی بخشیدیم
  .)10(تكویر،  »گشوده شوندها  ه نامهو آنگاه ك ؛الص@ح�ف� نُش�ر�ت� و�ا-ذَا« *
  .)40(فرقان،  »شدن ندارند  ولی امید به زنده ؛ ...نُُشور̂اب�ل� کاُنوا ,5C یر�ج�وَن ...« *
  .)47(فرقان،  »گردانید )شما(و روز را زمان برخاستن  ؛ ...و�ج�ع�ل� النَّه�ار� نُُشور̂ا...« *
  .)15(ملك،  »سوی اوسترستاخیز به  ؛ ...و�ا-َلیه� النُُّشور�...« *
  .)22(عبس،  »سپس چون بخواهد او را برانگیزد؛ ا-ذَا شَاء اXنشَر�ه� ُثم'« *
* »�انـد   آیا برای خود خدایانی از زمین اختیار كرده؛ اتَّخَُذوا آل�ه�ًة م�3ن� ا,b5cر�ض6 ه�م� ینش�ـر�وَن اXم

  .)21(انبیاء،  »؟كنند زنده می )مردگان را(كه آنها 
 ...»پس به وسیلۀ آن سـرزمینی مـرده را زنـده گردانیـدیم     ؛ ......بِه� ب�لْدًَة م'یًتـا اXنشَر�نَاَف...« *

  .)11(زخرف، 
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نیسـت   )ای واقعه(جز مرگ نخستین دیگر ؛ بِم�نشَرِین�ه�% ا-,+5 م�وrَتتُنَا ا,�5cولَ% و�م�ا َنح�ن�  ا-ْن« *
  .)35(دخان،  »شدنی نیستیم و ما زنده

 .)28(شوری،  ...»گسترد خویش را می  و رحمت ؛ ......ر�ح�م�تَه�و�ینشُر� ...« *

  سائق ك)
به معنـای رانـدن و   و  سوق ) واژۀ سائق از ریشه1387) و طریحی (1385منظور ( به گفته ابن
مرتبه این واژه مورد اسـتفاده قـرار   در قرآن مجید، هفده . استبه سمت یك مكان  سوق دادن
  گردد:  های آن اكتفا می  مونهكه به ذكر برخی ن گرفته است

دهنده و  با او سوق )در حالی كه(آید  هر كسی می ؛کل@ نَْفس� م'ع�ه�ا س�ائ�قn و�َشـهِیدٌ و�ج�اءت�« *
  .)21(سوره ق،  »ای است دهنده گواهی
انـد   پروا داشـته و كسانی كه از پروردگارشان ؛ ...زُم�ر̂ا اْلج�نَّة�الَّذِین� اتََّقوrا ر�ب'ه�م� ا-لَ%  و�س�یق�« *

  .)73(زمر،  ...»سوق داده شوند  گروه گروه به سوی بهشت
و مجرمـان را بـا حـال تشـنگی بـه سـوی دوزخ       ؛ الْم�ج�ـرِم�ین� ا-َلـ% ج�ه�ـنَّم� وِر�د̂ا و�نَس�وق�« *

  .)86(مریم،  »رانیم می
د كه ما باران را به سـوی زمـین   ان آیا ننگریسته؛ ...ا,b5cر�ض6یر�وrا اXنَّا نَس�وق� الْم�اء ا-لَ%  اXو�َلم�« *

  .)27(سجده،  ...»رانیم بایر می
اند گـروه گـروه بـه سـوی      و كسانی كه كافر شده؛ ...الَّذِین� کفَر�وا ا-لَ% ج�ه�نَّم� زُم�ر̂ا و�س�یق�« *

  .)71(زمر،  ...»جهنم رانده شوند
  ).6(انفال، ...» رانند سوی مرگ می گویی كه آنان را به ؛ ......یس�اقُوَن ا-لَ% الْم�وrتِ کاXنَّم�ا...« *
و خدا همـان اسـت كـه    ؛ ...فَس�قْنَاه� ا-لَ% ب�لَدٍ م'یـتٍ س�ح�اب̂االَّذِی اXر�س�ل� الر3ِیاح� َفُتث�یر�  و�ال4'ه�« *

آن را بـه سـوی سـرزمینی مـرده      )ما(انگیزند و  ابری را برمی )بادها(كند پس  بادها را روانه می
 .)9(فاطر،  ...»پس از مرگش زندگی بخشیدیم )وسیله(ان راندیم و آن زمین را بد

  شهوتل) 
كنـد   بـه چیـزی كـه اراده مـی     اسـت  شهوت به معنـای اشـتیاق و رغبـت نفـس    كلمۀ اصل 

 از واژۀ شهوت و مشتقات آن سیزده مورد در قرآن مجید به كار رفته است. )1385منظور،  ابن(
  سه نمونه از آن آورده شده است: ذیلكه در 
بـرای مـردم آراسـته     )،ی گونـاگون (ها خواستنی دوستیِ؛ ...ح�ب@ الشَّه�و�اتِ ل�لنَّاس6 ین�ُز« *
  .)14عمران،  (آل »است... شده
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بــرای  )بهشـت (هایتــان بخواهـد در   و هرچـه دل ؛ ...و�َل	ـم� ف�یه�ـا م�ـا تَْشـتَهِ% اXنفُس�ـ	م� « *
  .)31(فصلت،  ...»شماست

ها آن را بخواهند و دیدگان  و در آنجا آنچه دل ؛ ......َتلَذُّ ا,cـb5ع�ین�م�ا تَْشتَهِیه� ا,b5cنُفس� و�...« *
  .)71(زخرف،  )...»هست(را خوش آید 

  م) بعث
). 1386واژۀ بعث در اصل به معنای برانگیختن چیزی و جهت دادن بـه آن اسـت (بخشـی،    

امـت و  مـورد آن در مـورد قی   32مـورد اسـت كـه از ایـن تعـداد،       67مشتقات بعث در قرآن 
موارد به بیداری از  دیگرمورد آن درباره پیامبران و  22ها در آن هنگام است،  برانگیختن انسان

  .اند خواب انسان و حیوانات پرداخته
ها در قیامـت بـه كـار رفتـه      از جمله مواردی كه واژه بعث در خصوص برانگیختن انسان

  اند:  است، در آیات ذیل آورده شده
* »nم� یم�وت�  ع�َلیه� و�س��َ�مrم� ۇل�َد و�یوrم�یوr؛ و سالم بر او، روزی كه تولد یافـت و  یب�ع�ث� ح�یا و�یو

  .)15(مریم،  »شود  میرد و روزی كه برانگیخته می  روزی كه می
سپس شما را پـس از مرگتـان بـرانگیختیم     ؛تَْشـ	ر�وَنب�ع�ثْنَاکم م�3ن ب�ع�دِ م�وrت�کم� لَع�لَّ	م�  ُثم'« *

  .)56(بقره،  »گزاری كنیدباشد كه شكر
جـز   )در نزد مـا (آفرینش و برانگیختن شما ؛ ...و�اح�ـدَة�َخلُْقکم� و�,5C ب�ع�ُثکم� ا-,+5 کنَْفس�  م'ا« *
  .)28(لقمان،  ...»یك تن نیست )آفرینش(مانند 
د روزی را كه از هر امتی یاد آوریه ب ؛...اXنفُس�ـهِم� م�3ن�نَب�ع�ث� ف�% کل63 اGم'ة� شَهِیدًا ع�َلیهِم  و�یوrم�« *

  .)89(نحل،  ...»كنیم وث میعگواهی از خودشان بر آنها مب
  .)33(مریم،  »شوم روز كه زنده برانگیخته می و آن ؛ ...و�یوrم� اGب�ع�ث� ح�یا...« *

 ذیـل تـوان در آیـات     از جمله مواردی كـه واژه بعـث دربـاره پیـامبران بـه كـار رفتـه را مـی        
  نمود:  مشاهده

دهنـده   پس خداونـد پیـامبران را نویـدآور و بـیم    ؛ ع�ث� ال34ه� النَّبِیین� م�ب�شّ�رِین� و�م�نـذِرِین�فَب�« *
  .)213(بقره،  »برانگیخت

امیـد كـه پروردگـارت تـو را بـه مقـامی سـتوده         ؛اXن یب�ع�َثک ر�ب@P م�قَام̂ا م'ح�م�ود̂ا ع�س�%« *
  .)79(اسراء،  »برساند
ای از خودشـان   پروردگـارا در میـان آنـان فرسـتاده    ؛ ...ر�س�ـوال� م�3ـنْه�م� و�اب�ع�ث� ف�ـیهِم� ر�ب'نَا« *

  .)129(بقره،  ...»برانگیز
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خداوند (طالوت) را بـرای زمامـداری شـما     ؛ ......ا-نَّ ال34ه� قَْد ب�ع�ث� َل	م� طَاُلوت� م�ل�	ا...« *
  .)247(بقره،  ...»مبعوث (و انتخاب) كرده است

ــم'« * ــن  ُث ــا م� ــا ب�ع�ثَْن ــ% بِآیات�َن ــدِه�م م@وس� ــ%ب�ع� ــه� ا-َل ــوrَن و�م�َلئ� ــا   ؛...ف�ر�ع� ــال آنه ــه دنب ــپس ب س
 ...»پیشین) موسی را با آیـات خـویش بـه سـوی فرعـون و اطرافیـان او فرسـتادیم        (پیامبران
  .)103  (اعراف،

 ...»سـت بـرانگیختیم  و از آنها دوازده رهبر و سرپر ؛ ......و�ب�ع�ثْنَا م�نه�م� اثْنَ% ع�شَر� نَق�یب̂ا...« *
  .)12(مائده، 

* »وهی والَّذ  ـثُكمعیب اِر ثُمتُم بِالنَّهرَحا جم لَمیعفَّاكم بِاللَّیلِ وو اوسـت كسـی كـه     ؛یتَو
 ،دانـد  اید مـی  گیرد و آنچه را در روز به دست آورده می )به هنگام خواب(شبانگاه روح شما را 

  .)60(انعام،  »كند سپس شما را در آن بیدار می
  .)12(كهف،  ...»آنگاه آنان را بیدار كردیم؛ ...ب�ع�ثْنَاه�م� ُثم'« *

تـوان بـه     برای توضیح و تبیین مفهـوم انگیـزش مـی   یادشده با تأملی اندك در مفاهیم و آیات 
مفاهیمی از قبیل ترغیب، تحریض، رغبت، میل، بـرانگیختن، سـوق دادن، پـیش رانـدن و...     

گفت انگیزش عبارت اسـت از ایجـاد   توان   لهام از این معانی و تركیب آنها میدست یافت. با ا
حالتی از تمایل (كشش)، رغبت یا اشتیاق درونی در فرد كـه او را در جهـت مـورد نظـر سـوق      

گردد كـه از آنجـا كـه      این حقیقت آشكار می ،. با تأمل در این تعریفراند  دهد و به پیش می  می
ها و در یـك كلمـه،     در تحریك و جهت بخشیدن به اهداف و فعالیتعامل اساسی  ،انگیزش

تواند موجبات سعادت یـا شـقاوت او را فـراهم آورد. همـین نكتـه در        رفتار انسان است، می
اهمیت و حساسیت این كاركرد مدیریتی و مسئولیت خطیـر رهبـران و مـدیران در انگیـزش     

مسیر صحیح و متناسب با فطـرت سـلیم الهـی     برندۀ آن در كارگیری نیروی پیش ها و به انسان
انسان، كافی است. به بیان قرآن كریم، برانگیختـه شـدن انسـان در مسـیرهای غلـط و عـدم       
شناخت و استفاده صحیح از نیروهای فطری همچـون انگیـزش، تنهـا موجبـات گمراهـی و      

و...) و  71؛ زمـر،  86؛ مـریم،  166ورد (بقره،   آ  تباهی انسان و سقوط به قعر جهنم را فراهم می
اگر انسـان در مسـیرهای صـحیحی كـه      ،نخواهد داشت. برعكس ای جز خسران در بر  نتیجه

هـای دنیـوی بهـره      توانـد از نعمـت    تنها مـی  مطابق با فطرت سلیم او باشد برانگیخته شود، نه
؛ 73صحیح و مناسب ببرد، بلكه در آخرت نیز در مأوای امن الهی جای خواهد گرفت (زمـر،  

حساسیت و احساس مسئولیت مدیران در قبال این امر (انگیزش  رو، از اینو...).  31فصلت، 
  ها) ضروری است. صحیح انسان
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  . آرای اندیشمندان مسلمان در باب انگیزش3_2

افزون بر آنچه كه در قرآن پیرامون انگیزش و معانی آن بیان شد، برای آشنایی بیشتر خواننـدگان،  
و بزرگان متقدم و معاصر اسـالمی در خصـوص انگیـزش گـردآوری شـده       نظریات برخی علما

شده از سوی این متفكران اسالمی اشـاره   ترین نكات مطرح ، به مهم2است كه در جدول شماره 
گونـه كـه بایـد و شـاید در فراینـدهای علمـی        هـا اگرچـه تـاكنون آن     شده اسـت. ایـن نظریـه   

اند، اما از سـوی    اناً توسعه و تكمیل قرار نگرفتههای عملی (تجربی) مورد سنجش و احی  پژوهش
دیگر، نمایانگر توجه علمای مسلمان بـه موضـوع انگیـزش و اهمیـت آن هسـتند و از سـویی       

  های عملی قرار گیرند.  ریزی و پژوهش  توانند به عنوان مبانی نظری آغازین، مبنای طرح  می

  ر باب انگیزش: خالصۀ آرای علمای متقدم و معاصر مسلمان د2جدول 

علمای 
  متقدم

  شده ترین موارد مطرح مهم
علمای 
  معاصر

  شده ترین موارد مطرح مهم
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ن 
قر
)

 
  )ق

نیازها در افراد مختلف، شدت و ضـعف دارد و وقتـی نیـازی    
سـینا   دهد. ابـن   ارضا شد قدرت انگیزش خود را از دست می

ب دانسـته و  های نیروی شوق را نیـروی غضـ    یكی از شعبه
رود.   داند كه در پی امر لذیذ می  قوه شهوانی را آن نیرویی می

به این ترتیب وهم و خیال دربارۀ نیازها موجـب بـرانگیختن   
یك از آنها، قصد و  گردند و از هر  قوای شهوانی و غضب می

  گردد.  شده و موجب رفتار خاص می تصمیم، حاصل

ره)
ی(
مین

 خ
ام
ام

  

اختیار از انسان صادر شـود (رفتـار)   هر كار و عملی كه به 
قبالً آن را تصور و فایدۀ آن را تصدیق كرده است. اگر بـا  
میل نفسانی و شهوت موافق باشد، نفس ما نسبت بـه آن  

یابد و پس از آنكه شوق در شخص ایجـاد    عمل شوق می
كنـد و تصـمیم     بسا كه كار را اختیار مـی  شد (خواست) چه

د و اگر با میـل نفسـانی او موافـق    گیرد آن را انجام ده  می
نباشد اما عقل او تشخیص دهد كه انجام دادن آن كـار و  

رغم میلش و   تر است علی  تحقق یافتنش به صالح نزدیك
  گیرد.  برخالف شهوت نفسانی تصمیم به انجامش می

بی
ارا
ف

م   
نج
ن پ

قر
)

  )ق

داند كه به واسطۀ   ای می  قوۀ برانگیزاننده (انگیزش) را قوه
ن اشتیاق به چیزی یـا تنفـر و اكـراه از چیـزی حاصـل      آ

شود. بر مبنای این اشتیاق و توجه یـا ناخوشـایندی و    می
تواند ناشی از احساس یا تخیل، یا قوه ناطقـه    تنفر كه می

  كند كه كار انجام شود یا ترك گردد.  باشد حكم می
  

ت
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م 
كار
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ا

  

  كند: می ها را به سه نوع تقسیم  ایشان انگیزه
ای از پنـدارها،    شـامل مجموعـه   :  های پنداری  الف) انگیزه

خیاالت و شعارها برای رسیدن به هدف اسـت كـه در ابتـدا    
ممكن است عامل حركت جامعه گردد ولـی درعمـل چـون    

ناچـار بـرای    رسند به  ها نارسا بوده و به نتیجه نمی  این انگیزه
  گردند.  وسل میهای دیكتاتوری مت  رسیدن به هدف به روش

از آنجا كه از یك واقعیـت عینـی    های مادی:  ب) انگیزه
هـای    تـر از انگیـزه    گیرند اثری بیشـتر و گسـترده    مایه می

  پنداری دارند، اما با این حال اثر آنها عمیق نیست.
از روح ایمــان بــه خــدا و یــا  هــای معنــوی:  ج) انگیــزه

ــی   ارزش ــد.   هــای واالی انســانی سرچشــمه م ــن گیرن ای
  ترین تأثیر را دارند.  ترین قدرت و عمیق ها قوی انگیزه

لی
غزا

د 
حام

ابو
  

م 
نج
ن پ

قر
)

  )ق

های درونی با فرایند   ها و انگیزه  شدت و نیرومندی محرك
ظهور و بروز آنها ارتباط دارد. لذا در مرحلۀ نخست تمایل 

كنـد و سـایر تمـایالت و      به غذا در آدمی خودنمـایی مـی  
یابنـد. وی   ونی در مراحل بعدی ظهـور مـی  های در  انگیزه

دانـد    ها (نیازها) را ناشی از نیاز فیزیكی تغذیه می  همه قوه
تـر    و لذت علم و معرفت را كه در افراد متكامـل و عاقـل  

دانـد.    هـا مـی    ترین لـذات و انگیـزه    گردد، قوی  متجلی می
  اند از: مراحل مختلف پیدایش اراده از نظر وی عبارت

تأمل و ارزیابی و  عزم و تصمیم؛ هدف یا انگیزه؛ توجه به
  اجرا و عمل. تفكر در مطلب؛

مه
ال
ع

 
ی
فر
جع

ره)
)

  

  كند:  وی انواع انگیزش را به دو دسته كلی تقسیم می
عوامل محیطی و اجتمـاعی   ذاتی: های برون  الف) انگیزه
گیرند. از آنجا كه انسان در تنظیم ایـن عوامـل     را دربر می

تـوان آنهـا را عوامـل      یا اختیار كمی دارد، میاختیار ندارد، 
  جبری نامید. جبری یا شبه
احسـاس برتـری خـود بـر      های درون ذاتی:  ب) انگیزه

خـواهی، عالقـه    دیگران، خودخواهی و خودنمایی، منفعت
ذاتی به مـدیریت، تخصـص و تجربـه، احسـاس تكلیـف      

های  ناشی از تعهد و احساس تكلیف الهی از جمله مصداق
  نوع انگیزه هستند.این 
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علمای 
  متقدم

  شده ترین موارد مطرح مهم
علمای 
  معاصر

  شده ترین موارد مطرح مهم
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دانـد    وی اراده را ناشی از شوق برانگیزنده به سوی رفتار مـی 
رود. بـه    كه پس از انجام رفتار و ارضای نیاز، شوق از بین می

ای   رشد نیازها نقایصی هستند كه شـوق برانگیزنـده   نظر ابن
و كمـال  كشـاند   برای رفع آنها ما را به سوی فعل (رفتار) می

آنها ارضای آنهاست و پـس از انجـام عمـل (رفتـار) دیگـر      
  ماند مگر اینكه دوباره نیازی ظاهر گردد.  شوقی نمی
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ره)
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انگیزد یا   از نظر ایشان، آنچه انسان را به انجام فعلی بر می
دارد، تمایالت محض نیست؛ بلكه ایـن    از انجامش بازمی

اسـت كـه موجـب انگیـزش     خوبی و بدی (حسن و قبح) 
دانـد كـه     شود. وی خوبی و بدی را امـری نسـبی مـی     می

  طبع افراد دارد. بستگی به
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گونـه لـذت جسـمانی را ناشـی از لـذت روحـانی        وی هر
دانسته و حتی لذت شهوانی را نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا    

اشـتیاق  نكرده است. همچنین سهروردی باالترین مرحلۀ 
داند. نظریـه سـهروردی در مـورد      و انگیزش را عشق می

انگیزش از این جهت مفید اسـت كـه پاسـخی اسـت بـه      
های افراطی انگیزش كه انسان را تنها به نیازهـای    نظریه

  دهند.  اولیه نسبت می

ره)
ی(
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  داند:  های انسان را سه دسته می  ایشان فعالیت
یی هستند كه انسان تحت تـأثیر  ها  فعالیت الف) التذاذی:

  دهد.    غریزه، طبیعت، عادت و فطرت انجام می
هـایی هسـتند كـه انگیـزه و علـت        فعالیـت  ب) تدبیری:

نیروی محرك آنها لـذت نیسـت بلكـه مصـلحت اسـت.      
  شود. مصلحت نیز خود از سوی عقل تعیین می

انسـان هـر انـدازه از     تـدبیری):  _ ج) تكمیلی (التذاذی
تر باشد، فعالیتش از التذاذی   یافته و اراده تكاملناحیه عقل 

  كند.  به تدبیری سوق پیدا می
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وی معتقد است قوه محركه یا باعثه یا برانگیزاننده همان 
قوه شوقیه (هیجان) است كه ادراكات خیال یـا وهـم یـا    

گـردد.    عقل عملی به وسیلۀ آن موجب انگیزش نیازها می
  وه برانگیزاننده خود دو بخش دارد:ق
  . شهوانیه: عبارت از میل مفرط به طرف نیازهای اولیه؛1
دفــع و فــرار از زیــان و طلــب . قــوه غضــبیه: موجــب 2

  گردد.  می  انتقام
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های انگیزشی پیامبران در مسیر پایبنـدی و    یكی از روش
ـ  ی، اسـتفاده  تعهد نسبت به دستورهای دینی و تكالیف اله

  از تبشیر و انذار است.
های دنیوی   های اخروی و مژده به نعمت  بشارت به نعمت

هایی است كه در قرآن   و ستایش جهادگران از دیگر روش
  برای برانگیختن مؤمنان از آن استفاده شده است.

  

  

ؤاد
ف

  

  وی اعتقاد دارد:
انگیزش در اسالم بر سه اصل ثواب، عقاب و محبت اسـتوار  

  ه است.شد
هـای    محدوده انگیزش در اسالم تنها شامل حقوق و كمك

مالی یا تعقیب كیفری در زندگی دنیـا نیسـت، بلكـه شـامل     
  عقاب در زندگی آخرت نیز خواهد بود. ثواب و

زمان با انجام كـار   در اسالم حقوق و دستمزد بالفاصله و هم
  اید.شود تا در افراد شوق به انجام كار به وجود بی  پرداخت می

؛ 1362امـام خمینـی،    ؛1385منظور،  ؛ ابن1386سینا،  ؛ ابن1383ابراهیمی دینانی،  منابع:
؛ 1360؛ سـجادی،  1387، راغـب اصـفهانی   ؛1364؛ حسـینی،  1372 ؛ همـو، 1371جعفری، 

 ؛1371فـؤاد،  ؛ 1385؛ غزالـی،  1387 ، طریحـی ؛ 1360، صدرالمتألهین شیرازی ؛1367همو، 
ـ 1376زاده،   قربانی ، مكـارم شـیرازی   ؛1390 ؛ همـو، 1373، مطهـری ؛ 1377باح یـزدی،  ؛ مص
  .1388؛ نجفی قوچانی و رحمانی، 1371و  1370

  گیری نتیجه

آید (گای؛ چنل؛ راتلی؛ مـارش؛ الرسـی و     های اصلی رفتار به حساب می  انگیزش یكی از پایه
). درواقع، 1372، گیرد (سبحانی  ) كه عمدتاً عملكرد افراد بدون آن شكل نمی2010 1بویوین،

                                                           
1. Guay, Chanal, Ratelle, Marsh, Larose & Boivin 
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زیسـتی وجـود    های روانی  هاست كه جنبه ای درونیِ مبتنی بر ارزش    انگیزش فرایند و خواسته
های اساسـی انسـان و رفـع نیازهـا و بـرآورده        گیرد و به تحقق آگاهانۀ تالش  آدمی را دربر می

یی است كه انسان توان گفت انگیزش نیرو  شود. با این تعبیر می  می منجر شدن اهداف دلخواه
كننـدۀ رفتـار    هایی كـه تعیـین    ها و ایجاد گرایش  را برای ارضای نیازها، برآورده شدن خواسته

هـای    كارگیری توانـایی   ). درنتیجه انگیزش با به2006 1دهد (مودی و پزوت،  هستند سوق می
مـراه بـا   شـناختی و محیطـی، ه    بینی با توجه به عوامـل بـوم   فكری، خالقیت، تجربه و جهان

تـرین ابعـاد وجـودی     ) یكی از مهم1390زاده و همكاران،   قالیی (چراغعلیهای ع  ریزی  طرح
آیـد كـه زمینـه را بـرای حركـت بـه سـمت محقـق سـاختن اهـداف و             انسان به شمار مـی 

بـه   ،شود، انگیـزش   گونه كه مالحظه می سازد. همان  های فردی و سازمانی فراهم می  مطلوبیت
فعـال نگـه داشـتن انسـان و      نیز به دلیـل نقـش بسـزای آن در    ركردهای مهم ودلیل چنین كا

  .داردای   هدایت رفتارهای او، جایگاه ویژه
كه هر انسانی براساس تحقق مطلوبیت  شود میاین نتیجه حاصل  ،دشبر مبنای آنچه بیان 

ند؛ ك  یشود و در جهت محقق شدن آن هدف تالش م  و هدفی كه در ذهن دارد، برانگیخته می
اما از آنجا كه انتخاب هر هدف منوط به تفكر قبل از آن اسـت و آن تفكـر نیـز خـود از نـوع      

انتخاب هر هدف و برانگیخته شدن در  رو از اینگیرد،   می تئنشنگاهی كه فرد به جهان دارد، 
. بـر ایـن   یابد  آن راستا با نوع ایدئولوژی و مكتبی كه فرد در آن قرار دارد، ارتباطی تنگاتنگ می

زیرساخت توجه به نیازهـای اوسـت و    ،توان چنین بیان كرد كه نوع نگاه به انسان  می ،اساس
انگیزش ناشی از تفاوت در ایدئولوژی و نوع نگاه بـه انسـان    ها و تعبیرهای تعریفتفاوت در 

از  به اهداف، تا شناخت درستی رسیدنرو، برای ایجاد انگیزه در انسان به منظور  . از ایناست
هایش در میان نباشد، انگیزش به صـورت صـحیح و     انسان، ابعاد وجودی او، نیازها و گرایش

و  بسا كـه انسـان را بـه ورطـۀ نـابودی بكشـاند (پیـروز        كامل صورت نخواهد پذیرفت و چه
شده در باب انگیـزش را بـه دو دسـته     ات مطرحیتوان نظر  ). با این تعبیر می1384، همكاران

تقسیم كرد. در دیدگاه اول، اگر دیدگاه حاكم بر نظریات انگیـزش،   ادی و معنویمهای   دیدگاه
شود و انسانی كـه    های مادی انسان توجه می  طور طبیعی تنها به نیازها و انگیزه مادی باشد، به

شود، به یك ماشین تبدیل شده كه غایت آمال و آرزوهـای خـویش را در     گونه برانگیخته  این
های غربی   تئوری همه، شود مینیز مشاهده  1گونه كه در جدول شماره  بیند. همان  این دنیا می

مانند كوشش در جهت كسب موفقیت، اجتناب از زیـان،   هاییانگیزش با بیان كلمات و تعبیر
                                                           
1. Moday & pesut 
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توجه به نیازهای جسمانی و ایمنی، نیـاز بـه قـدرت، كنتـرل، توجـه بـه عوامـل انگیزشـی و         
نی، الگوسازی، آزادی، برابری و عدالت سازمانی، تعیین هـدف و...  های بیرو  بهداشتی، پاداش

بعـدی اسـت كـه تنهـا از طریـق مـادی        بر این نكته اتفاق نظر دارند كه انسان موجودی تك
انسـان رشـدیافته در جوامـع غربـی، تحـت تـأثیر فلسـفۀ         ،ترتیـب  شود. بدین  برانگیخته می

شود كه از نیـروی    به چشم یك ابزار نگریسته میگرایانه رایج در پرورشگاه خود (غرب)   مادی
شـود و از رشـد یـك      شگرف انگیزشی او، تنها در راستای تأمین نیازهای مادی بهره گرفته می

شـود. درنتیجـه     غفلت مـی  ،بعد اساسی (معنوی) او كه قوام انسانیت انسان بسته به آن است
در وجـودش بـه ودیعـه گذاشـته شـده و       هایی كه  ترین قابلیت  چنین انسانی از یكی از اصیل

گیری از آن به مدارج عـالی كمـال و سـعادت واقعـی نائـل گـردد،         تواند با پرورش و بهره  می
توان به گسـترش روزافـزون مـوج اسـالم خـواهی و        شود. در تأیید این مطلب می  محروم می

اشـاره نمـود كـه بـار     انگاری  گرایی و نیستی  های محصور در تفكر غربی به پوچ رسیدن انسان
و  داردفطرتـی الهـی و معنـوی     ،دیگر یادآور این نكته است كـه انسـان فراتـر از بعـد مـادی     

  دهنده ابعاد مختلف وجودی انسان باشد.  تواند پوشش  سویه نمی گرایانه یك  های مادی  تبیین
ـ    مطابق با دیدگاه دوم، چنانچه روح حاكم بر نظریه د، در ایـن  پردازان انگیزش، الهـی باش

گـردد. پـر     بر نیازهای مادی، به نیازهای معنوی نیز توجه می افزونصورت برای ایجاد انگیزه، 
 ،واضح است كه اسالم نیازهـای جسـمانی و مـادی بشـر را نادیـده نگرفتـه اسـت. درواقـع        

هزار و چهارصد سال پیش، بـه بعـد مـادی انسـان، بـه عنـوان ابـزار و         زبینی اسالمی ا  جهان
اما همـواره بـر ایـن نكتـۀ مهـم       ،توجه كرده است استتی كه الزمۀ تداوم بقای انسان ضرور

كه پرداختن به این بعد نباید باعث شود تا توجه به هدف اعـالی حیـات همـه     تأكید داشته
ها كه همان قرار گرفتن در جاذبیت شـعاع فـروغ الهـی اسـت، نادیـده انگاشـته شـود         انسان

سـازد كـه     ادیان الهی، خاطرنشان می دیگرلیل، اسالم، همچون ). به همین د1372(جعفری، 
های معنوی، تأمین نیازهـای مـادی الزم بـوده و     كمال و پیمودن راه سوی اگرچه برای سیر به

رود   ای صـحیح خـود از مسـائل معنـوی بـه شـمار مـی         تالش در راستای این امـر بـه شـیوه   
زند و او را به درجـات    حقیقی انسان را رقم میاما معتقد است آنچه شأن  ،)1376پورفر،   (تقی

از  ؛)1372(جعفـری،   سـت رساند، درك كرامـت ذاتـی و اصـالت روحـی او      عالی انسانی می
  ).1372داند (اورعی،   جایگاه انسان را فراتر از اسارت در مادیات میرو،  این

ه ذكر آن در ایـن  های علمای اسالمی ك  براساس آنچه از آیات نورانی قرآن كریم و دیدگاه
. نیـاز  شوند میها به دو دستۀ مادی و معنوی تقسیم   طور كلی انگیزه آید، به  مقاله گذشت، برمی

های مادی   از جمله مواردی هستند كه در زمرۀ انگیزه ،به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و...
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از  ،طلبـی و...  كمـال  های واالی انسانی،  گیرند. همچنین ایمان به خدا، توجه به ارزش  قرار می
؛ 1382؛ پیـروز،  1378آینـد (انصـاری،     های معنوی بـه شـمار مـی     انگیزه های قاجمله مصد
های اسـالمی و    ، بار دیگر جامع بودن آموزهیادشدهبندی   ). با دقت در تقسیم1381صباغیان، 
  گردد.  جانبه به ابعاد وجودی انسان نمایان می توجه همه

از آنجـا كـه توجـه بـه      :گـردد   این نتیجه حاصل مـی  ،بندی كلی  درنهایت و در یك جمع
تواند آدمی را به سرمنزل مقصود برساند، خداوند   تنهایی نمی یك از ابعاد وجودی انسان به هر

هاسـت و بـیش از همـه بـه ابعـاد وجـودی او واقـف و آگـاه اسـت،           حكیم كه خالق انسان
در وجود انسان تعبیه نموده است و دین اسـالم   های مادی و معنوی را در كنار یكدیگر  انگیزه

و رسیدن بـه   انساندهی به انگیزه  را به مثابه دینی اكمل همراه با هادیان بر حقش برای جهت
بـه   ،هـای آن   و هدایتدستورها با تأسی به  آدمی قرب و كمال الهی به یادگار گذاشته است تا

ادیان الهی، پیرامون انسان و هدایت  یگرددین مبین اسالم همچون  .آیدسعادت حقیقی نائل 
های تكامل فردی و اجتماعی وی را كه بـا فطـرت سـلیم     رفتارهای او ارائه طریق نموده و راه

نیازهـای آدمـی    همـه بـه   ،بر ایناست؛ افزون  صراحت بیان داشته بشری نیز سازگار است، به
ها را در زنـدگی بـا دقـت و    اعم از مادی و معنوی پاسخ گفته و حتی چگونگی ارضا و نقش آن

در جامعۀ اسالمی تكیه صـرف   رو، از این). 1386ظرافت خاصی تبیین نموده است (بخشی، 
تواند ضامن سعادت   ای كه دارد نمی  گرایانه  جانبه مادی بر علوم انسانی غربی به دلیل نگاه یك

اسـالمی و توسـعه علـوم    بلكه الزم است با ابتنا و اتكا به مبـانی   ،آدمی در دنیا و آخرت باشد
حـوزۀ بـه    ویـژه  بـه های مختلف جامعه اسالمی،   مندی حوزه  انسانی اسالمی بومی، زمینه بهره

  شدت كاربردی و عملی مدیریت و انگیزش سرمایه انسانی از آن را فراهم ساخت.
همچـون انگیـزش،    ،های معرفتی اسـالمی   هرچند به دلیل انقطاع رخ داده در برخی زمینه

هـای    های غربی وجود ندارد، امـا بـا توجـه بـه قابلیـت       های منسجمی همچون تئوری  نظریه
 بـاره  هـای نظـری و آزمایشـی در ایـن      بسیاری كه در این زمینه وجود دارد، الزم است بررسی

شـایان  . آیـد تجربی نیز فـراهم   های علمی  صورت گیرد تا زمینۀ توسعۀ تئوری طور منسجم به
 ، قبل از هر چیز بایـد اسالمی های بومی  یابی به تولید و پرورش نظریهاست كه برای دست گفتن

به بسترسازی فرهنگی پرداخت. توجه به این نكته از آن جهت حائز اهمیت است كه فرهنگ 
كند و از طریق بسترسازی فرهنگـی،    های فردی و اجتماعی نقش مهمی بازی می  جنبه همهدر 

توان عـزم ملـی متخصصـان و اندیشـمندان       اسالمی، می متناسب با شرایط و اقتضائات بومی
ای كه   به گونه را زمینۀ توسعۀ بعد مفهومی مبانی اسالم ،مسلمان را جذب كرده و از این طریق

كـه اسـالم بـه دلیـل آنكـه بـا        فراهم آورد. چرا ،باشد همهای غربی   الگو دیگرقابل رقابت با 
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زهـای انسـان را در نظـر گرفتـه اسـت، جامعیـت       نیا همهفطرت سلیم بشری سازگار بوده و 
تواند بـار دیگـر بـه جایگـاه       های گرانبها و راهبردی می  و با استخراج این آموزه داردبدیلی   بی

شایستۀ خود برگردد. در این میـان، اتخـاذ رویكـرد و كاربسـت الگـوی مناسـبی از رهبـری        
و آینـده را مـدیریت كنـد و     راهبردی كه بتواند تغییرات مستمر و چنـدوجهی شـرایط حـال   

های احتمالی مبارزه كند و آنان را به فرصت   با چالش و تدریج به سمت سازواری پیش رود به
). اهمیـت و  ب1388، همـو ؛ الـف 1388زاده،   تواند راهگشـا باشـد (تـرك     تبدیل سازد، می

ریت هـای علـم نوپـای مـدی      در حـوزه  ویـژه  ، بـه های علمی  ضرورت این مهم در همۀ حوزه
  اسالمی، مشهود است.
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دوزی سرخابی، تهران: پژوهشـكده   ، ویرایش محمد یمنیاندازهای نو در آموزش عالی  چشم

  .176_139اوری، صو اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فّن مطالعات فرهنگی
های توسعه مـدیریت اسـالمی: یـك      شناسایی و تحلیل چالش«)، ب1388زاده، جعفر (  ترك

  .146_131، ص19، شراهبرد یاس، مجله »الگوی سیستمی
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 توسعه انگیزش و توانمندسازی آموزشگران: مدل«)، 1390زاده، جعفر و فاطمه زینعلی (  ترك
  .26_1، ص25، ش6، سمنابع انسانی ناجا، فصلنامه »سرمایه انسانی

ارزیابی نـوع و فراوانـی   «)، 1389و مجتبی بذرافشان مقدم ( مهدی محمدی زاده، جعفر؛  ترك
علوم تربیتـی دانشـگاه   ، مجله »شناختی های جمعیت  نیازهای دانشجویان برحسب ویژگی

  .238_215، ص4و  3، ش6، دوره شهید چمران اهواز
، تهـران: مؤسسـه چـاپ و    اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن)، 1376اهللا ( پورفر، ولی  تقی

  انتشارات مركز آموزش مدیریت عالی.
هـای    های انگیزش بـرای فعالیـت    یك بحث بنیادین در ریشه«)، 1371جعفری، محمدتقی (

، مدیریت دولتیه ، مجل»مدیریت در جامعه اسالمی و نقد نظریه انگیزش در دوران معاصر
  .13_3، ص19، ش19نامه  ویژه

هـای    های انگیزش بـرای فعالیـت    یك بحث بنیادین در ریشه«)، 1372جعفری، محمدتقی (
مجموعـه مقـاالت   ، »مدیریت در جامعه اسالمی و نقد نظریه انگیـزش در دوران معاصـر  

  یت دولتی.، تهران: مركز آموزش مدیرالمللی مدیریت اسالمی  چهارمین كنفرانس بین
انگیـزش در  )، 1390زاده، رقیـه و محمدرضـا دسـتجردی (    زاده، زینـب؛ چراغعلـی   چراغعلی
 ].http://apir.ir/fa/impulse-in-islam.html ]8/8/1390  ،اسالم

مشـهد:   ،1ج ،سـی اسـالمی  شنا بررسی مقدماتی اصول روان )،1364( حسینی، سیدابوالقاسم
  .دانشگاه فردوسی

ری، تهران: انتشارات ه، ترجمه سیداحمد فطلب و اراده)، 1362اهللا ( روحسید، (امام) خمینی
  سسه علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.ؤم

، مترجمـان علـی پارسـائیان علـی و سـیدمحمد      مبانی رفتار سازمانی)، 1389رابینز، استیفن (
  های فرهنگی.  ، تهران: دفتر پژوهش28اعرابی، چ

، ترجمـه مهـدی زارع، ویراسـت    رفتـار سـازمانی  )، 2009رابینز، اسـتیفن و تیمـوتی جـاج (   
 سیزدهم، تهران: انتشارات نص.

  ، تهران: صادق.المفردات فی غریب القرآن )،1387( بن محمد حسین، راغب اصفهانی
  .: سمتران، تهمبانی سازمان و مدیریت )،1386( رضائیان، علی
  .دانشگاه یزدیزد: ، 1امیدیان، چ مرتضی ترجمه ،شناسی تربیتی روان )،1385( سانتراك، جان

 ، تهران: مركز آموزش مدیریت دولتی.های مدیریت اسالمی ویژگی)، 1327سبحانی، جعفر (

 :تهـران  ،مصـطلحات فلسـفی صـدرالدین شـیرازی مالصـدرا      )،1360( جعفرسیدسجادی، 
  .نهضت زنان مسلمان
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لفــان و ؤ، تهــران: شــركت م3، جفرهنــگ معــارف اســالمی)، 1367ســجادی، ســیدجعفر (
  ایران. مترجمان
  .نوین شنگاه دان ، تهران:3چ ،های مدیریت تئوری ،)1386سیدرضا ( ،سیدجوادین
  ، تهران: آگاه.14، چشناسی پرورشی روان)، 1384اكبر ( سیف، علی

كالم معصومین (ع) (با تكیه بر قرآن و  ،ر قرآنبررسی ایجاد انگیزه د). 1381صباغیان، علی (
  نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).  . پایانالبالغه)  نهج

، فی المنـاهج السـلوكیه   ةبوبیالشواهد الرُّ)، 1360بن ابراهیم ( صدرالمتألهین شیرازی، محمد
  مركز نشر دانشگاهی. ، تهران:2چمترجم سیدجالل آشتیانی، 

ترجمـه سیدمحمدحسـن    ،اسفار اربعـه  )،1388بن ابراهیم ( ، محمدهین شیرازیصدرالمتأل
  گستر. ، تهران: سخنرحمانی و محمدتقی نجفی قوچانی

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران: مجمع البحرین)، 1387( بن محمد  فخرالدین طریحی،

ره كـل بنـادر و   تأثیر عوامل انگیزشـی بـر كـارایی كاركنـان در ادا    )، 1381طالوری، منوچهر (
بنـدر امـام    ،، اداره كـل بنـادر و كشـتیرانی اسـتان خوزسـتان     كشتیرانی امـام خمینـی(ره)  

 ].www.bikport.pmo.ir ]3/11/1381، خمینی(ره)

  ، تصحیح احمد آرام، تهران: پروهان.كیمیای سعادت)، 1385غزالی، محمد (
ظریـات انگیـزش معاصـر بـا     انگیزش از دیدگاه اسـالم و فقـه ن  «)، 1371فؤاد، عبداهللا عمر (

چهارمین سمینار مترجم  ،»استفاده از یك مدل انگیزشی كه در سازمان مورد استفاده است
  ، مركز آموزش مدیریت دولتی.بین المللی مدیریت دولتی از دیدگاه اسالمی

  ت.أ، تهران: هیهای رفتار سازمانی  تئوری)، 1382قاسمی، بهروز (
بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سـیره امـام خمینـی(ره) در    ، )1376(اهللا  زاده، وجه قربانی

  .نامه كارشناسی ارشد، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران پایان ،ارتباط با بسیج
نـژاد و    ، ترجمـه غالمرضـا خـوی   شناسـی تربیتـی    روان)، 1984گیج، نیت و دیوید برالینـر ( 

  ، مشهد: مشهد.1همكاران، چ
  ، تهران: دارالفكر.اخالق در قرآن)، 1377مصباح یزدی، محمدتقی (

  قم: صدرا. ،سیری در سیره نبوی )،1373( مرتضی ،مطهری
  ، تهران: صدرا.بینی اسالمی: انسان و ایمان ای بر جهان  مقدمه)، 1390مطهری، مرتضی (

  ، قم: هدف.8چ، مدیریت و فرماندهی در اسالم)، 1370مكارم شیرازی، ناصر (
، »انگیـزه  _الگوهـا   _هـا    های مـدیریت اسـالمی: ریشـه     ویژگی«)، 1371مكارم شیرازی، ناصر (

  المللی مدیریت دولتی از دیدگاه اسالمی، مركز آموزش مدیریت دولتی. چهارمین سمینار بین
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، ترجمه سیدمهدی الـوانی و غالمرضـا معمـارزاده،    رفتار سازمانی )،1374ن (یمورهد و گریف
 تهران: مروارید.

  .اهواز: دانشگاه شهید چمران ،ها انگیزش در سازمان ،)1373(محمدعلی  ،لیئنا
، سفر چهارم از اسـفار اربعـه  )، 1388نجفی قوچانی، سیدمحمدحسن و محمدتقی رحمانی (

  گستر. تهران: سخن
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