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  چكيده

تقويت و تضعيف انگيزه های انسان دارد. بروز يك فعل در انسان ارتباط وثيقى با انگيزه

دهد. با توجه به قـرار گـرفتن احتمال بروز فعل ارادی را در انسان افزايش و كاهش مى

هـای انسـان نقـش افعال ارادی انسان تحت احكام اخالقـى تقويـت و تضـعيف انگيزه

هـای عـالى احتمـال بـروز فعـل مهمى در زيست اخالقـى انسـان دارد. تقويـت انگيزه

های دانـى احتمـال بـروز فعـل فزايش داده و در مقابل تضعيف انگيزهمندانه را افضيلت

دهد و در نهايت به افزايش يـا كـاهش تحقـق ملكـات فاضـله و رذيالنه را كاهش مى

كند. يكى از راهكارهای قرآنى برای تربيـت اخالقـى انسـان از طريـق رذيله كمك مى

الگوست. الگوهای اخالقـى بـه های دانى ارائه های عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

تر انجام داده مندانه را آسانبرداری از آنها افعال فضيلتكنند تا با نمونهانسان كمك مى

هايى از الگوهای اخالص، صبر، توكل، حيـا تر ترك كند. نمونهو افعال رذيالنه را آسان

ــت انگيزه ــرای تقوي ــكر ب ــهو ش ــالى و نمون ــای ع ــر، حه ــای تكب ــد، هايى از الگوه س

های دانى انسان در قـرآن مطـرح شـده اسـت. پرستى و ... برای تضعيف انگيزهشهوت

كند تـا انسـان معموًال قرآن با ذكر الگوها به سرانجام افراد و تبعات افعال آنها اشاره مى

  مندانه داشته باشد.با تنبه يافتن بتواند به سهولت زيست اخالقى فضيلت

  انگيزه عالى، انگيزه دانى، راهكار تربيتى. قرآن، الگوسازی، ها:كليدواژه

                                                            
 دانشگاه امام صادق (ع).استاد گروه فلسفه و كالم دانشكده االهيات، معارف اسالمى و ارشاد * 
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  مقدمه

مسئله چگونگى زيست اخالقى دغدغه هميشـگى انسـان بـوده اسـت و اديـان همـواره در ايـن 

های انسان به عـالى اند. در اين تحقيق با تقسيم انگيزهها داشتهخصوص راهكارهايى برای انسان

شده است يكى از راهكارهای قرآن برای وصول به هدف غـايى انسـان و زيسـت و دانى، تالش 

های عـالى و دانـى در مندانه توضيح داده شود. به اين منظور ابتدا به وجود انگيزهاخالقى فضيلت

هـای عـالى و تضـعيف انسان توجه كرده و سپس راهكارهای متعدد قرآن را جهت تقويت انگيزه

گونـه واهيم كرد. آنگاه جهت پرهيز از گرفتار شدن در يك مقالـه گزارشهای دانى مرور خانگيزه

كنيم. بدين منظور ابتدا اين راهكار را توصيف كرده و بحث خود را بر راهكار ارائه الگو محدود مى

توان سپس به تحليل آن خواهيم پرداخت تا ابعاد مختلف آن روشن شود. روش اين تحقيق را مى

  دانست كه از دو ابزار توصيف و تحليل بهره گرفته است.نوعى تفسير موضوعى 

  های عالى و دانى انسان. قرآن و انگيزه1

؛ 176از منظر قرآن كريم انسان موجودی است كه از يك سو از خاك آفريـده شـده اسـت (ص: 

) و 9-7؛ سجده: 72و  71؛ ص: 29و  28) و از سوی ديگر روح االهى دارد (الحجر: 12المؤمنون: 

). وجود ايـن دو بعـد در انسـان 14وند جهت خلقت او خود را متبارك خوانده است (المؤمنون: خدا

دهد های االهى كه او را به سوی غايت واقعى او سوق مىسبب شده است انسان در كنار گرايش

هايى دانى نيز داشته باشد كه او را از غايت واقعى دور كرده و بـه غايـات دروغـين سـوق گرايش

  ).5؛ القيامه: 8د (الشمس: دهنمى

و نظاير آن در قرآن كريم بـه » يريدون«و » يريد«هايى همچون مفهوم خواستن كه با فعل 

هايى سازد. از سـويى انسـانها مرتبط مىكار رفته است تا حد زيادی ما را با اين دو دسته گرايش

) و در زمـين 38؛ الـروم: 28؛ الكهـف، 52وجود دارنـد كـه وجـه خداونـد را خواسـتارند (االنعـام: 

خواهنـد ) و در مقابـل كسـانى هسـتند كـه مى83خواهند (القصـص: طلبى و فساد را نمىبرتری

)، 60خواهند طـاغوت را داور و حـاكم قـرار دهنـد (النسـاء: )، مى44ديگران گمراه شوند (النساء: 

اهند نور خداوند را خاموش خو)، مى150خواهند ميان خداوند و پيامبران جدايى افكنند (النساء: مى

خواهند از دفاع از )، مى79خواهند (القصص: ترين زندگى را مى)، پست8؛ الصف: 32كنند (التوبه: 

) 15خواهند كالم خداوند را تغيير دهند (الفتح: )، مى13مردم خود در مقام نبرد بگريزند (االحزاب: 

نشانگر وجـود دو دسـته انگيـزه و بـه تبـع دو ). اين آيات 42گری كنند (الطور: خواهند حيلهو مى

محور ناميـد نحوه زندگى اخالقى است كه شايد بتوان آن دو را زندگى خدامحور و زندگى شيطان

  دهد و هر يك سرانجامى مجزا از ديگری دارد.كه در وجوه مختلفى خود را نمايش مى
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های و و قرار دادن توانمندیترين هدف پيامبران توجه دادن انسان به غايت واقعى اشايد مهم

مختلف انسان اعم از مادی و روحى در مسير وصول به اين غايت باشد. هنگامى كه پيـامبر (ص) 

و در  1)68/382: 1403كنـد (مجلسـى، تنها هدف بعثت خود را تكميل مكارم اخالق معرفـى مى

شـود كـه ) اين نكته به ما گوشـزد مى4شود (القلم: قرآن به عنوان فردی با خلق واال معرفى مى

وصول به غايت واقعى انسان از طريق كسب فضايل اخالقى كه عبارتى ديگـر بـرای بـه فعليـت 

  رساندن جنبه االهى انسان است ميسر و نيز ضروری است.

های عقالنى يـا ياری از افعال خود را بر پايه تصميمانسان موجودی دارای اختيار است كه بس

دهـد كـه توجهى شهودی به خـود نشـان مى  2دهد.پندارد انجام مىهايى كه عقالنى مىتصميم

افعال ارادی انسان در كنار جنبه معرفتى نيازمند گرايش به انجام فعل نيز هست كه شـايد بتـوان 

انجام يك فعل نيازمند تحقق انگيزه انجـام آن فعـل  آن را ُبعد عاطفى فعل تلقى كرد. گرايش به

در انسان است. شايد افراد متعددی را ديده باشيم كه در عين شناخت دقيق مضرات پرخـوری يـا 

ايم كه در عـين شـناخت فوايـد مصرف دخانيات گرفتار آنها هستند و نيز افرادی را مشاهده كرده

  ند.تالش، ميلى به تالش وافر در زندگى خود ندار

دهد كه داشتن انگيزه قوی نقش بى بديلى در انجام يك فعل گفته نشان مىتوضيحات پيش

سازد كه انجام يك فعل خوب كند. تسری اين مطلب به حيطه اخالق روشن مىدر انسان ايفا مى

  های انسان دارد.و ترك يك فعل بد ارتباط وثيقى با انگيزه

دانى انسان، كه هر يك رو به غايت خـود دارنـد، ايـن از سوی ديگر، توجه به دو ُبعد عالى و 

هـای عـالى و های انسان را با توجـه بـه ايـن دو بعـد بـه انگيزهدهد كه انگيزهاجازه را به ما مى

ای است كه انسان را به انجام يـك فعـل خـوب های دانى تقسيم كنيم. انگيزه عالى انگيزهانگيزه

  دهد.ای است كه انسان را به انجام فعلى بد سوق مىيزهدهد و در مقابل انگيزه بد انگسوق مى

دهد كه اگر انسان بخواهد به غايت واقعى خود كه متناسـب بـا روح آنچه گفته شد نشان مى

هـای دانـى اسـت. ايـن های عالى و تضـعيف انگيزهاالهى اوست نائل شود نيازمند تقويت انگيزه

  و دوری از افعال بد است.  ساز بروز افعال خوبتقويت و آن تضعيف زمينه

گوی نيازهای واقعى معرفتى انسان است، جهت ساز، كه پاسخقرآن به عنوان يك كتاب انسان

های دانى انسان راهكارهای متعددی ارائه كـرده اسـت. های عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

غ قرآن رفتـه و چگـونگى به سرا ٣اگر با الگوی استنطاق كه در ادبيات محمدباقر صدر وجود دارد

آيـد های دانى را بر قرآن عرضه كنيم قرآن به سخن مىهای عالى و تضعيف انگيزهتقويت انگيزه

  های ارزشمندی در اختيار ما قرار خواهد داد.و پاسخ
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هـای عـالى و ما در اين تحقيق با اشاره مختصر بـه راهكارهـای قـرآن بـرای تقويـت انگيزه

دهيم. در مقام توضـيح ايـن از ميان آنها راهكار ارائه الگو را توضيح مى های دانى،تضعيف انگيزه

راهكار، ابتدا آن را توصيف كرده و سپس به تحليل آن خواهيم پرداخت تا ابعاد مختلف آن روشن 

توان نوعى تفسير موضوعى دانسـت كـه بـه دليـل پرهيـز از يـك شود. روش اين تحقيق را مى

  ائه الگو محدود شده است.گزارش اجمالى به راهكار ار

های عالى و . نگاهى اجمالى به راهكارهای قرآن در خصوص تقويت انگيزه2 

  های دانىتضعيف انگيزه

در قرآن كريم، راهكارهای زيادی برای تقويت انگيزه در اقدام به اعمال صالح و تضـعيف انگيـزه 

های عالى و هم برای ارتقای انگيزهدر اقدام به سيئات و مكروهات وجود دارد. بعضى از راهكارها، 

های عالى های دانى استفاده شده است. بعضى راهكارها فقط برای انگيزههم برای تضعيف انگيزه

  های دانى است. و بعضى ديگر فقط برای تضعيف انگيزه

انـد از: هـای عـالى ارائـه كـرده عبارتراهكارهايى كه قـرآن بـرای تقويـت انگيزهالف. 

ــه ــا، مقايس ــؤثرايج ــى م ــت و همراه ــده حماي ــايت، وع ــت و رض ــت و ، د محب رحم

امتنـان و تـذكار جويى، ، ذكـر اوصـاف غايـت و اسـتفاده از حـس كمـاللطف خاص

ــت،  ــه مســير رســتگاری و موفقي ــل، ارائ ــاداش كام ــه نعمــت، اعطــای اجــرت و پ ب

  اعتباربخشى دستور به واسطه جايگاه آمر.

 انـد از:هـای دانـى ارائـه كـرده عبارتراهكارهايى كه قـرآن بـرای تضـعيف انگيـزهب. 

شناسـى و توجـه بـه موانـع بـا ابراز عدم محبت و نارضـايتى، انـزوا و تحـريم، آسيب

ــت، ــريم و حرم ــردن ح ــخص ك ــوبيخ، مش ــازات و ت ــيطانى، مج ــاف ش ــر اوص  ذك

  ، هشدار به عدم موفقيت و عدم هدايت.گيریعبرت

ــرای تقويــت و تضــعيف انگيزه ج. ــرآن ب هــای عــالى و دانــى راهكارهــای مشــترك ق

اطــالع از بازگشــت عمــل بــه نظــارت و آگــاهى،  ،ارائــه الگــو، تمثيــلانــد از: عبارت

  التفات، طرح پرسش توبيخى.تعقل و تفكر، تأكيد و تكرار، خود، بيان علت، 

انگيزه برای انجام يا ترك يك يـا چنـد هر يك از اين راهكارها در قرآن جهت تقويت يا تضعيف 

فضيلت يا رذيلت اخالقى به كار رفته است كه در جدول زير ارتباط هر يك از راهكارها با فضايل 

  يا رذايل مرتبط آمده است:
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 فضايل يا رذايل مورد نظر راهكاررديف

 ارائه الگوی مثبت و منفى 1

اخالص، امانتداری، ايثار مال و جان، تواضع، 

كل، حيا، شكر، صبر، صداقت، عفو و بخشايش، تو

كظم غيظ، نصيحت و خيرخواهى، وفای به عهد، 

پرستى، علم،  تكبر، حسد، دروغ و افترا، شهوت

 قساوت قلب

 تمثيل 2
های ناصواب، تكبر، حب دنيا، ايثار، گفتار و برنامه

 ريا، قساوت قلب، كفران نعمت

 ايثار، تقوا، حب دنيا مقايسه 3

 ايجاد محبت و رضايت 4
ايثار، تواضع، توكل بر خدا، صبر، عفو و بخشايش، 

 كظم غيظ، وفای به عهد

جويى، تكبر، خيانتاسراف، بخل، بدزبانى و عيب ابراز عدم محبت و نارضايتى 5

 حسن معاشرت اعتباردهى و منزلت اجتماعى 6

 عدم ايثار، بدخلقى، بخل، كينه انزوا و تحريم 7

 ايثار و تقوا، ايمان، صبر حمايت و همراهى مؤثروعده  8

 بدزبانى، خلف وعده، ظلم، قطع رحم طرد و لعنت خاطى 9

 ايثار، ايمان، صبر رحمت و لطف خاص10

11
ذكر اوصاف غايت و استفاده از حس 

 جويىكمال
  شكر، صداقت، عفو و بخشايش، وفای به عهد

 

12
شناسى و توجه به موانع با ذكر آسيب

 اوصاف شيطانى
اسراف، تكبر، خلف وعده، دروغ، دشمنى و خشم با 

 ترويج گناه، وسواس

 شكرگزاری امتنان و تذكار به نعمت13

 ايثار زائل ساختن ترس و نگرانى14

 اعطای اجرت و پاداش كامل15
اخالص، امانتداری، ايثار، تواضع، توكل، شكر، 

صبر، صداقت، صله رحم، عفو و بخشايش، كظم 

 غيظ، وفای به عهد

 مجازات و توبيخ16
جويى، تكبر، تهمت، حب بخل، تجسس و عيب

چينى، كفران،دنيا، خلف وعده، خيانت، دروغ، سخن

 قطع رحم
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ايثار، تقوا، خيانت، صبر، ظلم، عفت، وفای به عهد نظارت و آگاهى17

 اطالع از بازگشت عمل به خود18
شكر، عفو و جويى، بخل، بدزبانى، تجسس و عيب

 بخشايش

 تكبر مشخص كردن حريم و حرمت19

 ايثار، تمسخر، توكل، هواپرستى بيان علت20

 حب دنيا، ريا، كفران، كينه تهديد21

پرستى، كفرانبخل، تكبر، خيانت، دروغ، شهوت گيریعبرت22

 اخالص، ايثار، تقوا، توكل، صبر ارائه مسير رستگاری و موفقيت23

 به عدم موفقيت و هدايتهشدار 24
اسراف، بخل، تكبر، حب دنيا، خيانت، دروغ، 

 پرستى، ظلم، قساوت قلبشهوت

 خيانت، دروغ، تكبر، شكرگزاری تأكيد و تكرار25

26
اعتباربخشى دستور به واسطه جايگاه 

 آمر
 امانتداری، صله رحم، عدل و ايثار

 شكرگزاری، افعال پسنديده و مذموم تعقل و تفكر27

 توكل، صبر سود و زيان مالى28

 بخل، خلف وعده، دروغ پيامد عملى از عمل ديگر29

 صبر، توكل كفايت و عدم تضرر30

 اسلوب كالمى31
تقوا، حب دنيا، شكرگزاری، ايمان، عدالت، مجموعه

 افعال اخالقى، صدق و كذب
 

خوب يا بـد مشـترك اسـت. دهد كه برخى از راهكارها برای برخى از افعال اين جدول نشان مى

گيـری، برای مثال، قرآن برای تضعيف انگيزه بروز تكبـر در انسـان از راهكارهـای متعـدد عبرت

مجازات و توبيخ، مشخص كردن حريم و حرمت، تمثيل و ... استفاده كرده اسـت. همچنـين ايـن 

خـوب و بـد  دهد كه ارائه الگو راهكاری وسيع است كه با طيف وسيعى از افعـالجدول نشان مى

  اخالقى مرتبط است.

كه گفته شد اين مقاله به توضيح يكى از راهكارهـای قـرآن يعنـى راهكـار ارائـه الگـو چنان

توانـد موضـوع مقـاالت اختصاص يافته است و توضيح در خصوص هر يك از اين راهكارهـا مى

  پردازيم.رو در ادامه به توصيف راهكار ارائه الگو و تحليل آن مىاز همين 4متعدد ديگری باشد.
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  های دانىهای عالى و تضعيف انگيزه. توصيف راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه3

پردازان اين عرصه در دو دسـته آموزد كه نظريهتوجه به نظريات مطرح در حيطه اخالق به ما مى

محور قـرار دارد. محور و از سـوی ديگـر نظريـات فاعـلى نظريات مسـئلهگيرند. از سويقرار مى

گروی را محور و نظريـه فضـيلتتوان نظريـات مسـئلهگروی را مىگروی و غايتنظريات وظيفه

  محور قلمداد كرد.ای فاعلنظريه

 Teleologism(5گروی () و غايتDeontologismگروی (پرسش اساسى در نظريات وظيفه

بر اين اساس، در اين دو نظريه اين مسئله مورد بحث اسـت كـه ». چه بايد بكنيم«كه اين است 

هايى را در اختيار اهميت دارد. هر يك از اين دو نظريه برای وصول به پاسخ پرسش مذكور مالك

ايـن پرسـش، محـوری  ٦)،based ethics-Virtueگروی (دهند. اما در نظريه فضيلتما قرار مى

گروان معتقدند قديسان و الگوهای اخالقى، بيشـتر فضيلت». انسانى بايد بشويمچگونه «است كه 

های مبتنى بـر های اخالقى خصوصًا آموزهاند تا آموزهاند و ما را اخالقى كردهبه ما اخالق آموخته

زنـدگى اخالقـى دسـت  ۀشود كه به نحوقواعد كلى. وجود الگوهای اخالقى در جامعه، سبب مى

بع آن، معنای الفاظ، خصوصًا الفاظ اخالقى و الفاظ مرتبط با نظريات اخالقى همچون يابيم و به ت

شود كه به خوبى معنا يابند. از سوی ديگر، فضای اخالقى سبب مى» غايت مطلوب«و » وظيفه«

  های عملى و معرفتى بهتر عمل كنيم و شهودهای اخالقى ما پرورش يابد. گيریدر تصميم

ها بديلى در زيسـت اخالقـى انسـانآموزد كه الگوهای اخالقى نقش بىقرآن كريم به ما مى

دارند. قرآن كريم از حضرت رسول (ص) به عنوان اسوه حسـنه بـرای مؤمنـان نـام بـرده اسـت 

كنند در وصول به زيست ). مؤمنانى كه در يك حيات اجتماعى با ديگران زندگى مى21(األحزاب: 

 تا با توجه به او بهتر عمل كنند. اخالقى واال نيازمند الگو هستند 
ها در جهت انجـام يـا تـرك سازد كه برای تقويت انگيزه انسانبررسى آيات قرآن روشن مى

  فضايل و رذايل زير از راهكار ارائه الگو استفاده شده است:

اخـالص، امانتـداری، ايثـار مـال و جـان، تواضـع، توكـل، حيـا، شـكر،  الف. فضـايل:

بخشـايش، كظــم غـيظ، نصـيحت و خيرخــواهى، وفـای بــه صـبر، صـداقت، عفــو و 

  عهد، علم.

  پرستى، قساوت قلبشهوت: تكبر، حسد، دروغ و افترا، ب. رذايل

  اكنون اجازه دهيد به بررسى هر يك از اين موارد بپردازيم.
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  . توصيف راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه عالى در جهت انجام فضايل1. 3

ر ارائه الگو بحث خود را با مواردی كـه خداونـد در قـرآن از آن بـرای در مقام توصيف راهكا

  كنيم.های عالى در جهت انجام يك فعل خوب استفاده كرده است آغاز مىتقويت انگيزه

كنـد؛ حضـرت يوسـف (ع) قرآن كريم اخالص پيامبران را به عنوان الگو معرفى مىاخالص:  -

و حضرت ابـراهيم، حضـرت اسـحاق و حضـرت ) 51)، حضرت موسى (ع) (مريم: 24(يوسف: 

  اند.) در قرآن به عنوان افراد مخلص معرفى شده46-45يعقوب (ع) (ص: 

قرآن برای اشاره به اين وصف از تعبير امين استفاده كرده است. اين تعبيـر بـرای امانتداری:  -

)، 107)، حضـرت نـوح (الشـعرا: 93)، حضرت جبرئيل (الشعرا: 55-54حضرت يوسف (يوسف: 

)، حضـرت 162)، حضرت لوط (الشعرا: 143)، حضرت صالح (الشعرا: 125حضرت هود (الشعرا: 

) به كار رفتـه اسـت و ايـن عـده بـه 18و  17) و حضرت موسى (الدخان: 178شعيب (الشعرا: 

  اند.عنوان الگوهای امانتداری معرفى شده

)، فرشتگان (االعـراف: 128وبه: ؛ الت159قرآن كريم از پيامبر اكرم (ص) (آل عمران: تواضع:  -

بـرد. ايـن تواضـع ) به عنوان الگوی تواضع نام مى90و  89) و حضرت زكريا (ع) (االنبيا: 206

نسبت به خداوند و نسبت به مردم است. كما اينكه قرآن در مورد فرشـتگان و حضـرت زكريـا 

سـبت بـه مـردم سـخن (ع) از تواضع نسبت به خداوند و در مورد پيامبر اكرم (ص) از تواضع ن

  گويد.مى

قرآن كريم، پيامبر اكرم (ص) را به عنوان الگوی ايثار جـان و مـال در راه  ايثار مال و جان: -

  .)88كند (التوبه: خداوند معرفى مى

اند از: حضرت شـعيب اند عبارتافرادی كه به عنوان الگوی توكل در قرآن معرفى شدهتوكل:  -

)، 56)، حضرت هود (هود: 71)، حضرت نوح (يونس: 129م (التوبه: )، پيامبر اسال89(االعراف: 

  .)4) و حضرت ابراهيم (الممتحنه: 67حضرت يعقوب (يوسف: 

اند تا از اين طريق قرآن كريم الگـوی حيـا را بـه افراد زير با وصف حيا در قرآن ياد شدهحيا:  -

)، دختـر 20-16مـريم: )، حضرت مريم (ع) (23مردم معرفى كند: حضرت يوسف (ع) (يوسف: 

  ).53) و پيامبر اسالم (ص) (االحزاب: 25حضرت شعيب (ع) (القصص: 

) و حضـرت سـليمان (ع) 3)، حضرت نوح (االسراء: 121-120حضرت ابراهيم (النحل: شكر:  -

  اند.) به عنوان الگوهای شكر در قرآن معرفى شده19(النمل: 
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ها اند تا الگويى برای انسـانن صابر معرفى شدهپيامبران متعددی در قرآن كريم به عنواصبر:  -

)، 44-41)، حضـرت ايـوب (ص: 85باشند: حضرات اسـماعيل، ادريـس و ذوالكفـل (االنبيـا: 

) و پيـامبر 24اسرائيل به صورت عام (السجده: ) پيامبران بنى102حضرت اسماعيل (الصافات: 

قرآن كـريم بـا وصـف صـابر معرفـى  ) در35اكرم به همراه پيامبران اولوالعزم (ع) (االحقاف: 

  اند.شده

صداقت فضيلتى بسيار مهم است كه نه تنها در قرآن كريم بلكه در كتـاب مقـدس صداقت:  -

كنـد زمـين را بـه يهوديان و مسيحيان نيز مورد توجه است. آنجا كه خداوند در قرآن بيان مى

نقل از زبـور حضـرت داوود (ع) ) و اين مطلب را به 163دهد (النساء: بندگان صالح به ارث مى

) به جای بندگان صـالح از تعبيـر 29: 37شويم كه در زبور (ميزمور، كند، متوجه مىمعرفى مى

در هـر حـال، در قـرآن كـريم  .(ص د ق) اسـتفاده شـده اسـت צדק (َصّديق) از ريشه ַצִּדיק

) و 56)، حضـرت ادريـس (مـريم: 46)، حضـرت يوسـف (يوسـف: 75حضرت مريم (المائـده: 

  اند.) به عنوان الگوهای صداقت با عنوان صّديق معرفى شده41حضرت ابراهيم (ع) (مريم: 

قرآن كريم از پيامبر اسـالم (ص) بـه عنـوان الگـوی عفـو و گذشـت يـاد كـرده اسـت عفو:  -

  .)159عمران: (آل

قرآن كريم حضرت يعقوب (ع) را به عنوان الگوی كظم غيظ معرفى كرده اسـت كظم غيظ:  -

  ).84(يوسف: 

» ناصـح«خيرخواهى فضيلتى است كه دارندگان آن در قـرآن كـريم بـا وصـف خيرخواهى:  -

)، حضـرت هـود 62)، حضـرت نـوح (االعـراف: 79اند. حضرت صـالح (االعـراف: ناميده شده

) پيامبرانى هستند كه خداوند آنان را بـه عنـوان 93) و حضرت شعيب (االعراف: 68(االعراف: 

  اهى معرفى كرده است.الگوهای خيرخو

خداوند در قرآن حضرت اسماعيل (ع) را بـه عنـوان الگـوی وفـای بـه عهـد وفای به عهد:  -

  ).54معرفى كرده است (مريم: 

)، حضرت 65)، حضرت خضر (الكهف: 22خداوند در قرآن كريم حضرت يوسف (يوسف: علم:  -

) و حضرت موسى 15؛ النمل: 79 )، حضرت داوود و حضرت سليمان (االنبياء:74لوط ( االنبياء: 

  ) را به عنوان الگوهای علم معرفى كرده است.14(القصص: 
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  های دانى در جهت ترك رذائل. توصيف راهكار ارائه الگو برای تضعيف انگيزه2. 3

هايى از افراد شاخص در عرصه رذائل را تر گفتيم خداوند در قرآن كريم نمونهگونه كه پيشهمان

ست تا انسان با توجه به آنان از انجام كارهای زشت دوری بجويد. اين كار از طريـق نيز نام برده ا

  پذيرد.های دانى انسان صورت مىتضعيف انگيزه

) را به عنوان الگوهای منفى رذيله تكبـر 27) و فرعون (الغافر: 34خداوند ابليس (البقره: تكبر:  -

  معرفى كرده است.

  ).30-27د در قرآن معرفى شده است (المائده: قابيل به عنوان الگوی حسحسد:  -

ای است كه الگوی آن در قرآن، زليخـا اسـت آن زمـانى كـه نسـبت دروغ بـه افترا رذيلهافترا: 

  ).29-25دهد (يوسف: حضرت يوسف مى

اين رذيله نيز در قرآن با نام زليخا پيوند خورده است، آنجـا كـه از حضـرت پرستى: شهوت -

  ).24-23ع دارد (يوسف: يوسف تقاضای نامشرو

  های دانىهای عالى و تضعيف انگيزه. تحليل راهكار ارائه الگو برای تقويت انگيزه4

  دهد:توجه به موارد متعدد ذكر الگو در قرآن و تأمل در آنها نكات متعددی را در اختيار ما قرار مى

  بندی. تنوع دسته1. 4

های های عالى و دانى معرفى كرده است از جنبههالگوهايى كه قرآن برای تقويت يا تضعيف انگيز

  بندی هستند.گوناگون قابل تقسيم

تـوان از : ايـن الگوهـا را مىالف. تقسيم بـر پايـه عـام و خـاص بـودن الگـو

يك جهت به الگوهای عـام و خـاص تقسـيم كـرد. مقصـود از الگـوی عـام الگـويى 

ــيم ــن تقس ــت. اي ــى اس ــاد زيســت اخالق ــل ابع ــرای ك ــم در ىبندی را مب ــوان ه ت

هــای عــالى و هــم در الگوهــای خصـوص الگوهــای مثبــت در جهــت تقويــت انگيزه

هــای دانــى مطــرح كــرد. در قــرآن كــريم حضــرت منفــى در جهــت تضــعيف انگيزه

اند: رســول اكــرم (ص) بــه عنــوان الگــوی عــام در خصــوص فضــايل معرفــى شــده

ِ ُأْسـَوٌة َحَسـَنةٌ « َ َو الْيـْوَم اْآلِخـَر َو  لََقْد كاَن لَكْم ِفـى َرُسـوِل اّهللاٰ لَِمـْن كـاَن يْرُجـوا اّهللاٰ

ــرا َ كثِي ــَر اّهللاٰ ــزاب: » َذك ــوان ). مى21(األح ــه عن ــر را ب ــان كف ــيس و امام ــوان ابل ت

های اخالقـى تلقـى كـرد تـا انسـان بـا توجـه بـه آنـان و دوری الگوهای عام رذيلت
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نــى قــدم هــای دااز نحــوه وجــودی آنــان هــر چــه بيشــتر در جهــت تضــعيف انگيزه

  بردارد.

مقصود از الگوی خاص معرفى توسط قرآن در خصوص يك فضيلت اخالقى است. غالب مواردی 

  كه در باال مورد بررسى و معرفى قرار گرفت الگوهای خاص بودند.

تـوان بـه الگوهـای ذكرشـده در قـرآن كـريم را مى ب. تقسيم بر پايه جنسـيت:

شــاهده شــد در كنــار مــردان گونــه كــه ملحــاظ جنســيت نيــز تقســيم كــرد. همان

بزرگ از زنان بزرگ همچـون حضـرت مـريم (س) نيـز بـه عنـوان الگـويى متعـالى 

  ياد شده است.

: توجـه بـه ج. تقسيم بر پايـه فـردی، خـانوادگى و اجتمـاعى بـودن الگـو

دهـد كـه از تقسـيم الگـو الگوهای ذكرشده در قرآن كـريم ايـن اجـازه را بـه مـا مى

ــاره  بــه فــردی، خــانوادگى و نيــز اجتمــاعى ســخن بگــوييم. آنجــا كــه خداونــد درب

دهــد و آنجــا كــه از گويــد مــا را بــا الگوهــای فــردی پيونــد مىپيــامبران ســخن مى

ــان بحــث مى ــا (ع) و تواضــع آن ــدان حضــرت زكري ــانوادگى را خان ــد الگــويى خ كن

كنــد نهــد و آنجــا كــه از همراهــان حضــرت ابــراهيم (ع) يــاد مىپــيش روی مــا مى

  دهد.عى را در اختيار ما قرار مىالگويى اجتما

  . توجه توأمان به الگوهای مثبت و منفى2. 4

در حالى كه در قرآن كريم ارائه الگوهای مثبت اصل است، در عين حال بـه الگوهـای منفـى در 

برابر الگوهای مثبت عنايت شده است. در ميان اين دو نوع الگو، توجه اصلى معطوف به الگوهای 

ادبـان را كند كه ادب آموختن از بىوع الگوسازی ما را متوجه عبارت سعدی مىمثبت است. اين ن

دهـد كـه در گويد تـذكر مىآورد. هنگامى كه قرآن در باره جوامع مختلف سخن مىبه ياد ما مى

؛ االنعام: 137عمران: كنندگان (السرگذشت آنان عبرت برای صاحبان درك و توجه است. تكذيب

؛ 103و  86)، مفسدان (األعراف: 69؛ النمل: 84)، مجرمان (األعراف: 25زخرف: ؛ ال36؛ النحل: 11

) و گناهكاران (غافر: 42)، مشركان (الروم: 9؛ الروم: 40؛ القصص: 39)، ظالمان (يونس: 14النمل: 

ها اند و از انسـانهايى هستند كه به عنوان الگوهای منفى در قرآن معرفى شـده) از جمله امت21

  شده است با نظر به سرانجام آنها عبرت گرفته و در مسير آنان قدم برندارند.خواسته 
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  . توجه به ابعاد مختلف وجودی انسان3. 4

شده در قرآن بـه ايـن ابعـاد گونـاگون توجـه انسان ابعاد وجودی مختلفى دارد و الگوهای معرفى

  داد.توان از منظرهای مختلف مورد توجه قرار اند. اين ابعاد را مىكرده

تـوانيم از رابطـه انسـان بـا مـا مىالف. تقسـيم بـا توجـه بـه روابـط انسـان: 

ها و نيـز رابطـه انسـان بـا خـود سـخن بگـوييم. خداوند، رابطه انسان با ديگر انسـان

با توجه به حاكميت اخـالق در تمـام ابعـاد زنـدگى طبيعـى اسـت كـه توقـع داشـته 

باشيم در تمـام ايـن ابعـاد فضـايل متعـددی را شـاهد باشـيم. محـور بـودن اخـالق 

ــى محور الزمفضــيلت ــا م ــود ت ــرح ش ــايى مط ــاد الگوه ــن ابع ــام اي ــه در تم آورد ك

انسان با توجـه بـه آنهـا بتوانـد زيسـت اخالقـى خـود را سـاماندهى كنـد. الگوهـای 

  دهند. گانه را پوشش مىقرآنى اين ابعاد سه

برای مثال، شكر بر نعمات خداوند، توكل بر خداوند، ايثار مال و جان در مسير خداوند و اخـالص 

يل مربوط به رابطه انسان و خداوند است. شكر از زحمات ديگران، صادق بـودن بـا آنـان، از فضا

پرهيز از افترا به ديگران، عفو، خيرخواهى و وفای به عهد از جمله فضايل مربوط به رابطه انسـان 

هاست. فضايلى همچون حيا، كظم غيظ و صبر نيز در مقام نخست به رابطه انسـان با ديگر انسان

يابد. ايـن فضـايل در شود، هرچند در نهايت در تعامل با ديگران نيز بروز مىدش مربوط مىبا خو

آيات قرآن مورد توجه قرار گرفته و توصيف شد. اين بدان معناست كه خداوند با معرفـى الگـو در 

  مورد هر يك از اين فضايل در واقع به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه كرده است.

: اگـر از تقسـيمى كـه پينكـافس بـرای فضـايل اعتبار نوع فضـايلب. تقسيم به 

ــزاری تقســيم كــرده  ــزاری و فضــايل غيراب ــه فضــايل اب اســتفاده كــرده و آنهــا را ب

گونـه بگـوييم كـه در قـرآن بـر فضـايل غيرابـزاری تأكيـد توانيم اينمى ٧بهره ببريم

داری و رسـد فضـايل غيرابـزاری همچـون حيـا، شـكر، امانتـشده است. بـه نظـر مى

ــودن و  ــمم ب ــون مص ــردی همچ ــزاری ف ــايل اب ــرای فض ــايى ب ــوان مبن ــه عن ... ب

گيری كارها و نيـز فضـايل ابـزاری گروهـى همچـون داشـتن روحيـه هميـاری و پى

ــه اســت. در عــين حــال بايــد توجــه داشــته باشــيم كــه ايــن تصــميم گيری عاقالن

  .تقسيم فضايل در واقع تقسيمى به اعتبار ساحات وجودی انسان است

توان فهم كرد. با توجه به تقسيم فضايل به تقسيم به اعتبار نوع فضايل را به گونه ديگری نيز مى

بابيم كه در قرآن به الگوهای فضايل معرفتـى در كنـار الگوهـای فضايل معرفتى و رفتاری درمى

فضايل رفتاری توجه شده است. قرآن كريم به فضيلت علم به عنـوان يـك فضـيلت معرفتـى در 
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دهد و الگـو ار فضايلى همچون صبر، شكر، وفای به عهد و ... به عنوان فضايل رفتاری بها مىكن

شـود. در كند. توجه توأمان به اين دو ُبعد از ارتباط وثيق آنها از منظر قـرآن ناشـى مىمعرفى مى

، رذيله مندانه با يكديگر ارتباط متقابل دارند. برای مثالقرآن كريم شناخت صحيح و رفتار فضيلت

) و يا رذيله كفر باعث مهر بر قلب و عدم 93گردد (التوبه: فرار از نبرد منصفانه باعث عدم علم مى

). به همين منوال، عدم علم باعث اعراض از حقيقت بـه عنـوان يـك 3شود (المنافقون: تفقه مى

باعث مهر نهادن  گونه كه يك رذيله رفتاری). جالب است بدانيم همان24شود (االنبياء: رذيله مى

  ).59شود (روم: شود عدم علم نيز باعث مهر نهادن خداوند بر قلب مىخداوند بر قلب مى

  . نقش برجسته پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى مثبت4. 4

دهد كه بيشتر مواردی كه الگوهای اخالقى مثبت معرفى شده است توجه به آيات قرآن نشان مى

م. اين الگوها چه به صورت عام همچون حضـرت رسـول (ص) و چـه بـه با پيامبران (ع) مواجهي

صورت خاص مانند ساير پيامبران عظام (ع) اين پيام را دارندكه پيامبران نقش بى بديلى در تاريخ 

اند و اگر بشر بخواهد به زيست اخالقـى خـود بشريت از حيث زيست اخالقى آنان بر عهده داشته

  ه نحوه زيست اخالقى آنان غافل باشد.تواند نسبت بادامه دهد نمى

توجه قرآن به پيامبران اديان قبلى اين درس را نيز دارد كه پيامبران از حيـث نقـش اخالقـى 

های فرازمانى هستند كه نبايد نقش آنها را به زمان خودشان محدود كرد. مسلمان، مسيحى انسان

توجه كنند و از ايـن طريـق بـه هـدف  و يهودی بايد به پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى بذل

  اديان، كه همان وصول به خداوند از طريق زندگى اخالقى است، نائل شوند.

اين نقش و اثرگذاری لزومًا به معنای اثرگذاری مستقيم نيست تا اشـكال شـود كـه در ميـان 

عـم از مند مشـاهده كـرد، بلكـه ايـن تأثيرگـذاری اهای فضـيلتتوان انسـانخداناباوران نيز مى

تأثيرگذاری مستقيم و غيرمستقيم است. فراموش نكنـيم كـه فـرد خـداناباور در صـورتى زيسـت 

های اخالقى رشد و تربيت يافتـه ای با حضور انساناخالقى خواهد داشت كه در جامعه يا خانواده

 شـود، بلكـه ازای تاريخى دارد. فضای اخالقـى ناگهـان زاده نمىباشد. اين فضای اخالقى سابقه

ای درنهايـت شود. رهگيری تاريخى اين حيات اخالقى در هر جامعـهنسلى به نسل بعد منتقل مى

  رساند. ما را به پيامبران به عنوان الگوهای اصلى زيست اخالقى مى

ای از حيث الگوی اخالقى دارند، نقش خود را در مذهب اماميه كه امامان نقش بسيار برجسته

تعليمى با حضرت رسول (ص) دارا هستند كه تأكيد مجددی است  در مقام نخست به سبب ارتباط

  بر نقش پيامبران به عنوان الگوهای اخالقى.
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  گيرینتيجه

قرآن كريم صرفًا يك كتاب نظری نيست، بلكه برنامه هدايت انسان را بر عهده دارد. قرآن بـرای 

صى مبذول داشته اسـت. جانبه آحاد بشر، به تبديل امور معقول به محسوس عنايت خاتربيت همه

خواهد نيكوكاری را توضيح دهد بـه جـای ارائـه تعريـف افـراد برای نمونه، وقتى قرآن كريم مى

رو اهتمام به الگوهای اخالقى بهترين ). از همين189؛ بقره: 177كند (بقره: نيكوكار را معرفى مى

  ملكات ناپسند است.شيوه برای ايجاد انگيزه در حصول ملكات اخالقى پسنديده و دوری از 

های مختلف، مورد توجه قرآن كريم قرار گرفته است. پيـامبر اكـرم الگوهای اخالقى در جنبه

الگوی جامع برای همگان است. در كنار الگوی عام، الگوهای خاصى نيز ارائه شده است. مالئكه، 

حضـرت مـريم، لـوالعزم، اسرائيل، پيـامبران اواسرائيل، پيامبران بنىجبرئيل، پيامبران پيش از بنى

ن و بندگان صالح به عنوان الگو در چهـارده فضـيلت اخالقـى شـامل ، مؤمنادختر حضرت شعيب

اخالص، امانتداری، ايثار مال و جان، تواضع، توكل، حيا، شكر، صبر، صداقت، عفـو و بخشـايش، 

  اند.كظم غيظ، نصيحت و خيرخواهى، وفای به عهد و علم ذكر شده

ر الگوهای عام رذايل اخالقى، و قابيل و زليخـا نيـز الگـوی رذايـل خاصـى ابليس و ائمه كف

هستند كه بايد از آنان پرهيز كرد. قرآن در خصوص آنها مجموعًا پنج رذيله اخالقى شامل تكبـر، 

را معرفى كرده است؛ هرچند در خصوص ابليس رذايـل  پرستى و قساوت قلبشهوتحسد، افترا، 

  ر است.اخالقى به صورت عام مد نظ

آنچه در اين مقاله به صورت تفصيلى مطرح شد يكى از راهكارهـای تربيـت اخالقـى قـرآن 

است. راهكارهای متعدد ديگری كه در قالب جدول ابتدای نوشته ارائه شد امكان بررسى و تحليل 

دهـد كـه تحليـل های مختلـف زنـدگى انسـان نشـان مىرا دارد. عجين بودن تربيـت بـا جنبـه

  ساز زيست اخالقى قرآنى باشد.تواند زمينهبيتى قرآن مىراهكارهای تر
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درسـي معـارف اسـالمي، گـرايش رساله دكتـري م»  هاي داني اخالقي از ديدگاه قرآنعالي و تضعيف انگيزه

اخالق اسالمي، استاد راهنما: سيد حسن سعادت مصطفوي، اساتيد مشاور: رضا اكبري، عباس اشرفي، مؤسسـه 
  آموزشي و پژوهشي امام خميني.

 .1385گروي نك.: پالمر، . در خصوص اقسام غايت5
كنـد ولـي در دوره ارسطو بازگشـت ميگروي از لحاظ تاريخي به اگر چه نظريه اخالق فضيلت يا همان فضيلت .6

فلسـفه «بـا عنـوان  1958جديد در فرهنگ غرب كمتر مورد توجه قرار داشت. مقاله اثرگـذار انسـكوم كـه در 
) در بازگشت به اخالق فضـيلت تـأثير فراوانـي داشـت. در Modern Moral Philosophy» (اخالق مدرن

 



ش  | 40 ی ژپو  ١٣٩٣ھار   –وم  ماره –ھارم سال –ی اخال

 
به زبان آلماني منتشر شـد و نيـز مقالـه  Ethikان اخالق با عنو 1926عين حال نبايد از كتاب هارتمن كه در 

) در Act-Ethics and Agent-Ethics» (اخالق فعل و اخالق فاعل«) كه با عنوان Lairdارزشمند اليرد (
 منتشر شد غافل بود. 1946

 ، فصل پنجم. 1382. در مورد تقسيم فضايل از منظر پينكافس نك: پينكافس، 7


