
1

چکیده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی 
 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 

 دوره 3 ::شماره 2 

 خودانگیزشی1 و عوامل موثر در آن
از دیدگاه قرآن و نهج البالغه

Self Motivation .  -1

تاریخ دریافت: 1397/6/6
تاریخ پذیرش: 1397/8/20
از صفحه 1 تا صفحه 19

عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشگاه تهران

)نویسنده مسئول(
faghhizad@ut.ac.ir

زهرا مومنی
دانشجوی دکرتی علوم قرآن و حدیث

دانشکاه تهران
z.momeni@ut.ac.ir

كلید واژه: 

انگیزش، خودانگیزشی، هدفمندی در 

زندگی، تربیت نفس، عربت آموزی، 

الگوپذیری

دستیابی  با  انسان  که  است  اکتسابی  نیرویی  خودانگیزشی، 
بیرونی،  مشوق های  یا  چالش ها  از  اثرپذیری  بدون  آن،  به 
 می تواند خود را به انجام یا اجتناب از کاری مکلف کند. قرآن 
و نهج البالغه، دستیابی به چنین نیروی عظیمی را برای رسیدن انسان به کاملی 
که خداوند برای او در نظر گرفته است، رضوری می دانند و راهکارهای عملی ای 
یا  ایجاد  بیان کرده اند که هریک  می تواند عامل  به خودانگیزشی  برای رسیدن 
تقویت خودانگیزشی در انسان باشد. اولین عامل، اعتقاد به حّب خداوند نسبت 
به مخلوقات است که توجه به تجلیّات آن، انسان را در این مسیر یاری می دهد. 
عامل دوم، هدفمندی است که در ایجاد و دوام خودانگیزشی نقش اساسی دارد. 
به  نفسانی  خواسته ای  کنرتل  در  موثر  عاملی  بعنوان  نفس  تربیت  سوم،  عامل 
منظور رسیدن به خودانگیزشی است. عامل چهارم، داشنت نگرش پندپذیر و عربت 
آموز در زندگی و آخرین عامل، الگوپذیری مناسب در راستای هدف اصلی زندگی 
است. در این مقاله سعی شده بر اساس آیات و روایات و با تاکید بر سخنان    

امام علی)ع( در نهج البالغه، این عوامل، شناسایی و تجزیه تحلیل شوند.
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1. بیان مسئله
انگیزش، حالتی هیجانی میان انسان و هدف اوست که انسان را به فعالیت برای رسیدن به هدف، 
وادار می کند. اگر هدف انسان در پاسخ به نیازها و عالیق او، مانند برطرف کردن گرسنگی یا خواندن کتب 
مورد عالقه، نهفته باشد، می گوییم رفتار، ناشی از انگیزش های درونی است و اگر هدف، متأثّر از تشویق 
یا تهدیدی از بیرون، مانند دستیابی به جایزه یا رسیدن به موقعیت اجتامعی خاص و یا ترس ازدست دادن 
به  بیرونی است.)مارشال ریو،1395؛160/6(  خودانگیزشی،  انگیزش های  از  ناشی  انسان  باشد، رفتار  آنها 
معنای توانایی انسان در انجام اعامل و رفتارهایی است که عقالنیت، مبنای شکل گیری آنها است نه نیازها، 
متایالت و مشوق های بیرونی. خودانگیزشی به معنای برانگیخنت و قیام خود آدمی از درون اوست. خود 
انسان، دارای دو بعد مادی و معنوی است و خودانگیزشی، برانگیخنت و فعال کردن “خود معنوی” انسان 
است؛ بطوری که حرکت “خود مادی” را بدنبال دارد. در انگیزش ها ابتدا خود مادی انسان، بر اساس نیازها 
یا تشویق ها به حرکت در می آید و گاهی هم حرکت خود معنوی را در پی دارد اما از آنجا که منشأ آغاز 
آن حرکت ها، نیاز و تشویق بوده است، با برطرف شدن بخشی از نیاز و متایل و یا از بین رفنت مشوق ها، 
حرکت انسان نیز کند یا متوقف خواهد شد درحالیکه حرکت فرد خودانگیخته تا زمانی که عقالنیت، حکم 
به حرکت می دهد و تا رسیدن به هدف، ادامه خواهد داشت. در خودانگیزشی، عقل و اراده حاصل از 
شناخت است که تعیین می کند انسان تا چه زمانی به انجام فعالیتی ادامه دهد.)غریب نواز،1390؛87/5( 
اگر انسان بخواهد اهداف خود را بر مبنای نیازها، متایالت و مشوق ها انتخاب کند زندگی او تفاوت چندانی 
با حیوانات نخواهد داشت حال آنکه وجه متایز انسان و حیوان، عقل است. )نک، مصباح یزدی،1389؛29( 
در زندگی انسان رشایط بسیاری پیش می آید که در آن، عقل انسان بر درستی انجام کاری گواهی می دهد 
که مخالف با نیازها و متایالت درونی اوست، در آن رشایط انسان، نیازمند نیرویی است که او را در انتخابی 
صحیح، یاری کند تا بتواند مانند حرضت یوسف)ع( در دوراهی ها، راهی را برگزیند که سعادت جاودانه او 

را تامین کند. 
عوامل متعددی در ایجاد و تقویت خودانگیزشی در انسان مؤثّرند؛ چنان که موانعی وجود دارند که 
انسان را از رسیدن به خودانگیزشی باز می دارند، از این رو خودانگیزشی در انسان شدت و ضعف دارد، 
بدین معنا که هرچه نقش عوامل در زندگی انسان پررنگرت باشد، جلوه خودانگیزشی بیشرت و هرچه نقش 
موانع بیشرت باشد، جلوه آن کمرت است. اخیرا عالوه بر کتب انگیزشی، مقاالت متعددی در حوزه روانشناسی 
با عناوینی مشتمل بر واژه خودانگیزشی به نگارش در آمده است اما در عمده این مقاالت، اهداف مادی 
مانند باال بردن بازده کاری یک رشکت با ایجاد انگیزه در کارکنان یا القای شادی و رضایت از زندگی با 
انجام فعالیت های ریز و درشت روزمره، برای خودانگیزشی ذکر شده است. اشکال این اهداف این است 
که در این رشایط، فرد با دادن انگیزه به خود، مدتی پویا و شاد زندگی می کند و در کار خود موفق است 
اما اگر از همین رشکت اخراج شود یا کار او به درستی دیده نشود، انگیزه خود را از دست خواهد داد و 
باید به دنبال انگیزه ای دیگر بگردد؛ حال آنکه در تعریف خودانگیزشی از دیدگاه قرآن و نهج البالغه، عوامل 
بیرونی تاثیری در روند کاری و فعالیت انسان ندارد. انسان زمانی به خودانگیزشی دامئی دست می یابد که 
انگیزه هایی که برای خود قرار داده است، درونی و پایدار باشد نه وابسته به محیط و نیازهای زودگذر، 
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و این تفاوت مهم خودانگیزشی در دو دیدگاه روانشناسی و اسالم است که با چنین تعریفی، پیشینه ای 
مشاهده نشد. هدف ما در این نوشتار، بیان عوامل دستیابی به خودانگیزشی حقیقی از دیدگاه قرآن و 
نهج البالغه است. بنابراین؛ ضمن تحلیل عوامل مهم وکلی در ایجاد و تقویت خودانگیزشی، در صدد پاسخ 

به پرسش های زیر هستیم: 
مفهوم خودانگیزشی، در قرآن و نهج البالغه با چه عباراتی بیان شده است؟  •

انسان با چه راهکارهایی  می تواند در جهت دستیابی به خودانگیزشی یا تقویت آن گام بردارد؟  •

2. اصطالح شناسی" خودانگیزشی" 
خودانگیزشی اصطالحی جدید، به معنای نیرویی است که انسان با کمک آن  می تواند بدون تاثیر از 
مشوق ها یا چالش ها، خود را مکلف به انجام کاری کند.)businessdictionary( خودانگیزشی، متشکل از 
دو واژه ی "خود" و "انگیزش" است که برای یافنت معنای آن در قرآن و نهج البالغه و نیز واژگانی که تا حّدی 

بر معنای آن انطباق دارند، ابتدا این واژه را بصورت جزء به جزء بررسی می کنیم: 

2-1 »خود«
انسان دارای دو بعد مادی)جسم( و معنوی)روح( است، هدف آفرینش انسان، رسیدن به تکامل به 
منظور عبودیت خداوند است. تکامل انسان دو نوع است؛ تکامل مادی و جسامنی بدن، که به رشد و کامل 
می رسد و رسانجام به پیری و مرگ منتهی می شود و تکامل غیرمادی که در روح و همراه بدن انجام می گیرد 
و نفس و خود انسانی را می سازد. از نظر مالصدرا، نفس پس از حدوث و ظهور، بعنوان من، یا خود انسانی 
مالک بدن می شود و بدن را همراه خود به ادامه زندگی وا می دارد. او معتقد است جسم حامل نفس 
نیست بلکه نفس حامل جسم است و آن را در مسیر زندگی به  همراه خود می برد، هامنگونه که باد کشتی 
را می برد.)نک، شیرازی، بی تا: 63/9( مالصدرا از ابوعلی سینا نقل می کند که: »روح بخاری« را »جان« 
گویند و »نفس ناطقه« را روان، که جوهر مجردى است كه تعلّق تدبیرى به بدن دارد. و خداوند به این 
وُح ِمْن أَْمِر َربِّی« )ارساء،85: و در باره روح از تو مى پرسند،  وحِ ُقِل الرُّ حقیقت در آیه»َو یَْسَئلُونََك َعِن الرُّ
آملی،1307؛441/3(  زاده  است.)نک،حسن  کرده  اشاره  است)  من  پروردگار  فرمان  ]سنخ [  از  »روح  بگو: 
نسبت نفس ناطقه به بدن مانند پادشاه به كشور است كه بدن و متام اعضا و قواى یاد شده فوق، ابزار 
و  را»نفس«  آن  برخی  و  است  انسان  که حقیقت  است  »نفسی«  قلب محسوس،  ورای  ناطقه اند.  نفس 
گروهی »دل« و عده ای »روح« گویند. وظیفه انسان رساندن این نفس به کامل است که به آن اتحاد با عقل 
کل گویند.)شیرازی، بی تا ؛350/9( پس زمانیکه از »خود« سخن می گوییم، منظور اتحاد روح و جسم است.

2-2 »انگیزش«
انگیزش به معنای برانگیخنت و ایجاد گرایش در انسان برای انجام کار)به تبع آن اجتناب از کاری دیگر( 
یا رسیدن به هدف است و  می تواند درونی یا بیرونی باشد.)مارشال ریو،1395؛ 160/4( حرکت انسان برای 
برآوردن نیازها و تامین عالیق، انگیزش درونی نام دارد و تا جایی قابل اعتناست که با قوانین الهی مغایرتی 
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نداشته باشد. اگر این متایالت با دستورات خداوند مغایر باشد، قرآن از آنها به »هوی« یا »نفس اّماره« تعبیر 
انگیزش بیرونی، به معنای برانگیخته شدن انسان بواسطه  از تبعیت آنها باز می دارد.  می کند و انسان را 
مشوق یا عاملی بیرونی، در قرآن کریم با واژگانی چون»حرّض«)االنفال/65: امر به پیامرب)ص( در تشویق 
از  مفهومی  کریم  قرآن  در  واژگانی  یا  واژه  که چه  آنیم  پی  در  ما  است،  بیان شده  برای جهاد(  مومنان 

خودانگیزشی را به ذهن متبادر می کند.
خودانگیزشی به معنای برانگیخنت»خود مادی و جسامنی« انسان بوسیله قدرت»خود روحانی« اوست 
بدین معنا که عقل و روح انسان به قدرتی دست یابد که بتواند بر اعامل جسم مسلط شود. افالطون  
معتقد بود که انگیزش از روح سه جزیی ناشی می شود. در سطح ابتدایی جنبه اشتهاآور روح قرار دارد 
مانند امیالی چون گرسنگی، در سطح دوم جنبه رقابت جو است مانند رسیدن به برخی از جایگاه های 
اجتامعی که حس افتخار و رشمندگی در این جنبه دخالت دارد و در عالی ترین سطح جنبه حساب گر است 
که به توانایی های تصمیم گیری روح مانند عقل و انتخاب کمک می کند که سطح سوم، به خودانگیزشی 
نزدیکرت است. نکته جالب این است که هر جنبه عالی می تواند جنبه های پایین را تنظیم کند مثال عقل 
می تواند اشتها را کنرتل کند. سال ها بعد این سه جنبه به دو جنبه مادی و معنوی-ذهنی تقلیل یافت. رنه 
دکارت) René Descartes( ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی جنبه جسمی و نیازهای مادی را نافعال و جنبه 
روحی و معنوی را ارادی و فعال نامید. یعنی ذهن می تواند بدن را کنرتل کند وروح می تواند بر امیال بدن 
حاکم باشد. وی معتقد بود با شناخت اراده می تواند انگیزش را بشناسد.)مارشال ریو،1395؛89/2( از این رو 
می توان گفت آنچه خداوند از انسان درباره کنرتل نفس خواسته، در حقیقت استفاده از قدرت اراده و 
اختیاری است که خداوند در وجود انسان نهاده است. جسم انسان از خاک است و متایالتش نیز مادی است 
و روح انسان از خداوند است، از این رو این قابلیت را دارد که با رسیدن به تعالی به قدرتی در طبیعت 
دست یابد هامنند قدرت خداوند که می فرماید»کن......فیکون«. روح انسان زمانی به تعالی می رسد که 
قدرمتند شود و این قدرت ابتدا باید درون انسان ایجاد شود بدین معنا که عقل و روح انسان بتواند جسم 
او را در اختیار بگیرد و او را مکلف به انجام دادن یا ندادن کاری کند و انسان بطور ارادی و آگاهانه، بدون 

تکیه و تاثیر از عوامل درونی و بیرونی، فعالیتی را آغاز کند و آن را ادامه دهد.

2-3  مفهوم»خودانگیزشی«در قرآن و نهج البالغه
خودانگیزشی با تعریفی که بیان شد، مفهومی از واژه قیام را به ذهن انسان متبادر می کند. »قیام« 
اسمی است برای آنچه چیزی را بدون نیاز به دیگری برپا می دارد و ثابت می کند.)راغب، 1412ق؛416( 
واژه »مستقیم« از قیام، به معناى هر چیزى است كه بخواهد روى پاى خود بایستد، و بتواند بدون تکیه 
امور خود  بر  كه  ایستاده اى  انسان  مانند  کند،  را حفظ  متعلقات خود  و  تعادل خود  و  بر چیزى، كنرتل 
نباشد. پذیر  تخلف  و  تغییر  كه وضعش  است  به چیزى  معناى مستقیم  برگشت  نتیجه  در  است،  مسلط 

است.  تعالی  به  رسیدن  برای  انسان،  درونی  قیام  نوعی  خودانگیزشی  این رو  از  )طباطبایی،1417؛53/1( 
به طورى كه راغب و دیگران گفته اند كلمه«قام« و«ثبت« به یك معناست. از این رو می توان گفت قیام، 
تنها به معنای برانگیخنت نیست بلکه معنای پایداری و ثابت قدم بودن در حرکت و نیز داشنت تعادل را نیز 
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به همراه دارد زیرا تعادل و تسلط انسان در حالت قیام، بیشرت است و کنرتل قوا و افعال خویش را بهرت 
در دست دارد. برای مثال، استوارترین وضع یك ستون را كه هامن حالت عمودى آن است قائم مى نامند.

)هامن،ص 63( خداوند قائم بر هر چیز و از هر جهت است، و در حقیقت، معناى واژه قائم است، یعنى 
قیامش آمیخته با خلل و سستى نیست. هیچ موجودی غیر او چنین قیامى ندارد، مگر به وجهى قیام او 
منتهى به خدا و به اذن خدا باشد.)هامن،505/2( از این رو خودانگیزشی حقیقی زمانی رخ می دهد که روح 

انسان به مبدأ خود متصل شود و قیامش به فرمان خداوند و در جهت جلب رضای او باشد.

3. عوامل"خودانگیزشی"
ارزشمند  نیرویی،  دارند.  نقش  آن  دوام  و  ایجاد  در  متعددی  عوامل  که  است  نیرویی  خودانگیزشی، 
نرود. هدر  به  و  برد  را  بهره  بیشرتین  آن  از  بتوان  دوم  و  باشد  پایداری  و  قدرت  دارای  یکم  که  است 

بربد،  بهره  بیشرتی  عوامل  از  خودانگیزشی  به  رسیدن  برای  انسان  چقدر  هر   )82/2 )نک،کلینی،1388: 
خودانگیزشی در »نفس«)خود(، تقویت و دوام می یابد. برای مثال ممکن است فردی با درک بخشی از 
محبت خداوند به انسان، برای مدتی به انجام اعامل نیک بپردازد اما اگر نگرش پندپذیر ونیز توانایی تربیت 
نفس خویش را  نداشته باشد طولی نخواهد کشید که در انجام آن اعامل دچار سستی می شود. گاهی 
ممکن است فردی برای رسیدن به توانایی خاصی مدتی با تحمل ریاضت ها به تربیت نفس خویش بپردازد 
و آن توانایی را کسب کند اما اگر توانایی ها هدفمند نباشند و به تعالی انسان کمک نکنند، نیروی او به 

هدر رفته و به خودانگیزشی حقیقی دست نیافته است.)نک، نکونام، 1393: 85(

3-1 اعتقاد به حّب خداوند نسبت به انسان
انسان برای دستیابی به خودانگیزشی از عمل به برخی بایدها و نبایدها ناگزیر است. کیفیت و کارآمدی 
توانایی ها و  از خود،  آنان  به میزان شناخت  انتخاب شوند،  انسان ها  از سوی  اگر  نبایدها،  بایدها و  این 
پیرامونشان بستگی دارد. بیشرتین شناخت نسبت به یک مخلوق را خالق آن دارد، از این رو خداوند که 
خالق متام هستی و انسان است، کاملرتین شناخت را نسبت به انسان و نیازهای او دارد. در نتیجه بهرتین 
برنامه و بایدها و نبایدها، از جانب او ارائه شده است. زمانی ارزش و قوانین کسی برای انسان، درونی 
می شود و خود را ملزم به رعایت آنها می کند که با او رابطه عاطفی قوی برقرار کند و این رابطه برقرار 
منی شود مگر با دریافت و درک محبت از جانب او.)مارشال ریو،1395: 197/5( خداوند در قرآن کریم خود 
را با صفات گوناگونی معرفی کرده است که مهربان بودن او از بارزترین آنهاست که در ابتدای صدوسیزده 
جانب  از  محبت  این  بهرت  درک  برای  ابراهیم)ص(،  از جمله حرضت  پیامربان  و  است  آمده  قرآن  از  سوره 

خداوند، تجلی این صفات برای انسان را در قرآن بیان کرده اند: 
اولین نشانه محبت خداوند نسبت به انسان، هستی و موجودیت انسان است و این که خداوند فرصت 
رشد و تعالی را با بخشیدن حیات، در اختیار او نهاده است از این رو در اولین آیه نازل شده به پیامرب)ص( 
می فرماید: »اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَّذی َخلَق«)علق،1( بخوان به نام پروردگارت كه آفرید( و سپس با بیان مراحل 
آفرینش انسان از خاک و نطفه تا هنگام تولد و نیز خلقت هستی و سایر موجودات برای انسان،»،َواْلَنَْعاَم 
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َخلََقَها  لَكُْم ِفیَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها تَأْكُلُوَن«) نحل،5( و چارپایان را براى شام آفرید: در آنها براى شام 
]وسیله [ گرمى و سودهایى است، و از آنها مى خورید( هم انسان را متوجه ضعف خود در برابر خداوند 
می کند تا از غرور بیجای انسان در برابر خداوند جلوگیری کند که مانع تعالی اوست و هم او را متوجه 
حکمت و محبت خود نسبت به بندگان می کند تا بوسیله این محبت، تبعیت از فرمان های الهی که به نفع 

خود انسان هاست برایشان آسان تر شود.
در آیات متعددی هدایتگری خداوند پس از آفریدگاری او بیان شده است. هدایت انسان سه مرحله 
دارد، اولین مرحله که آن که همراه با خلقت اوست، هدایت تکوینی نام دارد که نوعی شناخت و گرایش 
به پرستش خداوند است)سیدقطب،1412ق؛2338/7( سپس هدایت ترشیعی، به معنای قرار دادن عقل در 
انسان بعنوان پیامرب درونی و فرستادن پیامربانی در دنیای بیرون، برای بیان راه درست زندگی و زنده کردن 
فطرت الهی انسان است. در مرحله آخر که توفیق نام دارد، انسان با اختیاری که خداوند به او عطا کرده 
است مسیرش را در این دنیا و منزلش در جهان آخرت را انتخاب می کند.)مکارم شیرازی،1374: 352/2( 
دادن اختیار به انسان از جانب خداوند نیز یکی از تجلیات محبت اوست)بحرانی،1416ق؛438/5( زیرا در 
رسیدن انسان به خودانگیزشی نقش کلیدی دارد. اعامل انسان به پنج نوع قابل تقسیم است: اضطراری، 
اجباری، خودکار، عادتی و اختیاری که تعالی انسان در اعامل اختیاری اوست وگرنه انجام عملی از روی 
اجبار یا اضطرار نه تنها اثر مثبتی در تعالی انسان ندارد که گاه موجب تخریب رفتارهای مثبت او نیز 
می شود. اختیار، آن چنان برای انسان اهمیت دارد که انسان احساس منفی را که در اعامل دشواری، چون 
ریاضت نفس نهفته است را در صورت انجام آن به صورت اختیاری، می پذیرد و در برابر سختی های آن 

بردباری نشان می دهد.)مارشال ریو،1395: 224(
کسب روزی مادی از مهم ترین دغدغه های انسان است. خداوند روزی مخلوقاتش از جمله انسان را 
برعهده گرفته است و می فرماید: »َوَما ِمن َدابٍَّة ِفی اْلَْرِض إِلَّ َعَل اللَِّه ِرزُْقَها «)هود/6: و هیچ جنبنده اى 
َمِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت  در زمین نیست مگر ]اینكه [ روزیش بر عهده خداست(، » َوأَنَزَل ِمَن السَّ
این  آورد(؛  بیرون  شام  براى  رزقى  میوه ها  از  بدان  و  آورد؛  فرود  آىب  آسامن  از  و  لَّكُْم«)البقره/22:  ِرزًْقا 
آیات هم نشان دهنده محبت خداوند نسبت به بندگان است و هم این نکته را به انسان یادآور می شود 
امام علی)ع( در خطبه 114  این رو  از  این عامل رصفا رفنت به دنبال روزی مادی نیست.  که وظیفه تو در 
َل لَُكْم ِبالرِّزِْق، َو اُِمرْتُْم ِبالَْعَمِل، فاَلیَُكونَنَّ الَْمْضُموُن لَُكْم طَلَبُُه اَْوىل ِبُكْم ِمَن  نهج البالغه می فرماید: " قَْد تُُكفِّ
الَْمْفُروِض َعلَیُْكْم َعَملُُه" )نهج البالغه،1394: 392: خداوند روزى شام را بر عهده گرفته و شام را به عمل 
فرمان داده است. مبادا طلب چیزى كه براى شام بر عهده گرفته اند، از چیزى كه بر شام فریضه كرده اند 
سزاوارتر جلوه كند( خداوند در قرآن کریم می فرماید: وظیفه انسان ها در قبال این روزی، شکر»كُلُوا ِمْن 
ِرْزِق َربِّكُْم َواْشكُُروا لَُه«)سبأ/15: از روزى پروردگارتان بخورید و او را شكر كنید(، انفاق »َو أَطِْعُموا الْبائَِس 
از آنها بخورید و به درمانده مستمند بخورانید(، پیروی نکردن از شیطان »َو ل  الَْفقیرَ«)الحج/28: پس، 
ْیطاِن «)البقره/168: و از گام هاى شیطان پیروى مكنید( و از همه مهم تر تقوای الهی  تَتَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّ
»َو اتَُّقوا اللََّه الَّذی أَنُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن«)املائده/88: و از آن خدایى كه بدو ایامن دارید پروا دارید( است که 
نقش موثری در دستیابی انسان به خودانگیزشی دارد و اگر انسان به وظایف تعیین شده خویش در قبال 
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روزی خداوند بی اهمیت باشد، تفاوت چندانی با حیوانات نخواهد داشت؛ چنان که خداوند می فرماید: »َو 
الَّذیَن کََفُروا یََتَمتَُّعوَن َو یَأْکُلُوَن کَم تَأْکُُل اْلَنْعاُم َو النَّاُر َمْثوًی لَُهْم«)محمد/12: كساىن كه كافر شده اند، 
]در ظاهر[ بهره مى برند و هامن گونه می خورند كه چارپایان مى خورند و]ىل [جایگاه آنان در آتش است(.

انسان معموال زمانی تالش بیشرتی می کند که احساس کند فرصت زیادی ندارد. خداوند در آیه »َوأَنِْفُقوا 
ِمْن َما َرزَْقَناكُْم ِمْن َقْبِل أَْن یَأْتَِی أََحَدكُُم الَْمْوُت« )املنافقون/10: و از آنچه روزیتان کردیم در راه خدا هزینه 
کنید پیش از آنکه مرگ هر یک از شام فرارسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا پس نیفکندی تا صدقه دهم 
و از شایستگان باشم(، نزدیک بودن مرگ آدمی و افسوس و حرست انجام کار نیک در زمان حیات را به 
انسان یادآوری تا شاید از غفلت بپرهیزد. مرگ، برخالف تصور، نشانه ای از محبت خداوند است زیرا حیات 
دوباره و جاودانی را به دنبال دارد. خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا انسان را بیازماید که کدام یک بهرت 
عمل می کنند.  »الَِّذی َخلََق الَْمْوَت َوالْحَ یَاَة لَِیْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَماًل«)امللک/2: هامنكه مرگ و زندگى را 
پدید آورد تا شام را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید( زیرا انجام هر گونه عملی مستلزم حیات دنیوی است 
و آنچه انسان را به اعامل نیکو ترغیب می کند و از اعامل ناشایست دور می مناید، یاد مرگ است، مرگی که 
هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد »أَیَْنم تَکُونُوا یُْدرِکْکُُم الَْمْوُت«)النساء/78: هر كجا باشید، شام را مرگ 
درمى یابد؛ هر چند در بُرجهاى استوار باشید( و انسان اگر در هر مکان و حصار به ظاهر امن هم باشد 

مرگ به رساغش می آید)طربسی،1372؛ 29/5( و او را به حیات اخروی و جاودان منتقل می کند.
گاهی غفلت انسان موجب کاهش نیروی خودانگیزشی در او می شود و در زندگی برخالف میل باطنی 
خود، در تقابل عقل و هوی، مغلوب هوای نفس می شود و مرتکب اعاملی می گردد که با فرمان های الهی 
در تضاد است و احساس می کند متام تالش های گذشته او بی مثر بوده است و دچار یأس و ناامیدی می شود. 
اما خداوند بندگان را رها منی کند و می فرماید» َوَل تَْیأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَّهِ«)یوسف/87: و از رحمت خدا نومید 
مباشید(، خداوند غافر است. چنان که در آیات قرآن آمده است، غافر به معنای پوشاننده خطاهای انسان 
است. )راغب،1412ق: 703/2( غفران الهی چنان گسرتده است که نه تنها گناهان بندگان را می پوشاند و 
مانع از رسیدن عقاب خداوند به آنان می شود بلکه بدی هایشان را نیز به نیکی مبّدل می سازد.)طوسی، 
بی تا: 196/7( البته این غفران شامل انسان های کافری نخواهد شد که زندگی حیوانی را برگزیدند و در 
قبال محبت های الهی هیچ گونه مسئولیتی احساس نکرده اند چنان که خداوند می فرماید»اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو َل 
تَْسَتْغِفْر لَُهْم إِْن تَْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفلَْن یَْغِفَر اللَُّه لَُهْم َذلَِك ِبأَنَُّهْم كََفُروا ِباللَِّه َوَرُسولِِه«)توبه/80: چه 
براى آنان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى ]یكسان است، حتى [ اگر هفتاد بار برایشان آمرزش 
طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید، زیرا آنان به خدا و فرستاده اش كفر ورزیدند(، خداوند به 
انسان هایی که به خداوند و برنامه او برای زندگی خود ایامن داشته اند و در مسیر دستیابی به رضای الهی 
تالش کرده اند، غفران خویش را بشارت می دهد و این بشارت یأس و ناامیدی خطاکاران از جربان و اصالح 
عمل ناثواب خویش را به امید تبدیل می کند.  امید حاصل از غفران الهی،  در بندگان سیستم انگیزشی لذت 

بخشی، در آنان، برای ادامه یا رشوع مسیر صحیح ایجاد می کند. )مارشال ریو،1395: 45/2(
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3-2 هدفمندی انسان در زندگی
با دو بحران مواجه می شوند، یکی بحران نداشنت هدف و دیگری  انسان ها عموما در زندگی خود 
بحران دستیابی به همه اهداف و رسیدن به پوچی.)ویتلی،1390 : 78( از این رو یکی از معیار های مهم 
برای انتخاب هدف اصلی در زندگی، جاودانگی آن هدف است، هدفی که محدود به این دنیا نباشد. هدف 
باید از جانب کسی به انسان معرفی شود که خود، محدود نباشد و از آنجا که هدف اصلی یک مخلوق را 
خالق آن بهرت می داند، ابتدا باید از هدف خداوند از خلقت انسان، آگاه شویم و سپس به چگونگی انتخاب 

هدف، در زندگی بپردازیم: 
خداوند هیچ مخلوقی را بی هدف نیافریده است » َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إِلَّ لَِیْعُبُدوِن«)الذاریات/56: 
و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا بپرستند(، هدف آفرینش انسان، رسیدن او به مقام عبودیت و 
بندگی  است. اهمیت این هدف از آن جایی مشخص می شود که هر کجا، در قرآن کریم، سخن از فرستادن 
پیامربان به سوی انسان ها پیش می آید، اولین فرمان آنان به قوم خود، پذیرش بندگی خداوند است » أَِن 
اْعُبُدوا اللََّه« )اعرف 85/73/65/59، نوح/3: ه خدا را بپرستید و از او پروا دارید( زیرا انسان، تنها از این مسیر 
است که به کامل می رسد، مسیری که غایت آن خداوند و رضایت اوست.  خداوند برنامه جامعی به نام 
دین برای لحظه به لحظه زندگی انسان تدوین کرده است، و آن را بوسیله پیامربان، در اختیار انسان ها قرار 
داده است که پیروی از این رشیعت نوع خاصی از فرمان بردای و عبودیت است.)نک، طالقانی،1374؛92( 
در این برنامه برای کوچک ترین کارهای انسان نیز قوانینی وضع شده است مانند آداب غذا خوردن )این که 
حتی این غذا از چه راهی بدست آمده است(، خوابیدن، کمک به هم نوع و......اگر انسان هر روز خود را 
با یاد خدا آغاز کند و به بندگی او اهتامم ورزد، لحظه به لحظه زندگی او هدفمند است زیرا هر کاری که 
انجام می دهد در جهت رضایت خداوند است، هرجا که مسیرش تغییر کند متوجه می شود و باز می گردد و 
توبه می کند زیرا هدفش مشخص است و این هامن تقوای الهی است که امام علی)ع( درباره آن می فرماید: 
وا ِمْنُه َما أََعدَّ  َركُْم ِمْن نَْفِسِه َو اْستَِحقُّ " فَاتَُّقوا اللََّه ِعبَاَد اللَِّه ِجَهَة َما َخلََقُكْم لَُه َو اْحَذُروا ِمْنُه كُْنَه َما َحذَّ
ِز لِِصْدِق ِمیَعاِدِه َو الَْحَذِر ِمْن َهْوِل َمَعاِدِه" )نهج البالغه،1395؛ خ258/85: اى بندگان خدا براى  لَُكْم ِبالتََّنجُّ
هامهنگى با اهداف آفرینش خود، از خدا پروا كنید، و آن چنان كه شام را پرهیز داد از مخالفت و نافرماىن 
خدا برتسید، تا استحقاق وعده هاى خدا را پیدا كنید، و از بیم روز قیامت بر كنار باشید(، بدین معنا که در 
جهتی از خداوند پروا کنید که شام را برای آن آفریده است، یعنی بندگی خداوند. بندگی کردن، پایبندی به 
یک برنامه جامع و مدون از جانب خداوند است و انسان با پیروی از آن به خودانگیزشی و اوج شکوفایی 
می رسد. انسان آفریده شده است تا جانشین خالق خود در زمین باشد و او، جز با تالش برای شکوفایی 
استعدادهایش در همه ابعاد، به این مقام دست نخواهد یافت. هر چه انسان بیشرت تالش و بندگی کند، 
استعدادهایش بیشرت شکوفا می شود و به خالق خود، نزدیکرت می شود و هرچه از عبودیت پرودگار خویش، 

فاصله بگیرد، در حقیقت از کامل انسانی و هدف اصلی خلقت خویش فاصله گرفته است.
اصلی ترین عامل در حرکت انسان، داشنت هدف است. هدف، انگیزه ای است که انسان برای رسیدن 
به آن تالش می کند چه هدف، ساده و روزمره باشد مانند رفع گرسنگی و تشنگی و یا پیچیده تر، مانند 
دستیابی به مدارج علمی. آنچه اهمیت دارد داشنت هدف است، اهدافی که در مسیر رسیدن به هدف 
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َو أَنَّکُْم إِلَْینا ل  ا َخلَْقناکُْم َعَبثاً  اصلی انسان، او را یاری کنند. خداوند به انسان می فرماید: »أََفَحِسْبُتْم أَنَّ
تُرَْجُعوَن«)املومنون/115: آیا پنداشتید كه شام را بیهوده آفریده ایم و اینكه شام به سوى ما بازگردانیده 
منى شوید؟( خداوند عبث نبودن خلقت انسان را در گرو وجود جهانی دیگری می داند که در آنجا به حساب 
اعاملی رسیدگی خواهد شد که او در این دنیا انجام داده است. امام علی)ع( می فرماید: " أَیَُّها النَّاُس، اتَُّقوا 
َنْت لَُه ِبَخلٍَف ِمَن االِْخرَِة الَِّتی قَبََّحَها  اللَّه فاََم ُخلَِق اْمُرٌؤ َعبَثاً فَیَلُْهو، َو الَ تُرَِک ُسًدى فَیَلُْغو َوَما ُدنْیَاُه الَّتی تََحسَّ
ِتِه كَاآلَخرِالَِّذی ظَِفَر ِمَن اآلِخرَِة ِبأَْدىَن ُسْهَمِتِها")  نْیَا ِبأَْعَل ِهمَّ ُسوُء النَّظَِر ِعْنَدُه، َو َما الَْمْغُروُر الَِّذی ظَِفَر ِمَن الدُّ
و عبث  بیهوده  بدانید( هیچ كس  )و  كنید  پیشه  الهى  تقواى  مردم!  اى  نهج البالغه،1395؛ ح370/ 1243: 
آفریده نشده است كه دامئاً به لهو )و رسگرمى هاى مختلف( بپردازد و هیچ كس مهمل و ىب هدف رها نشده 
است تا به كارهاى لغو و ىب ارزش مشغول شود )هرگز( دنیاى دلپسندش جاى آخرىت را  نخواهد گرفت كه 
با بدنگرى، در نظرش زشت جلوه كرده است نخواهد گرفت و آن فریب  خورده اى كه با برترین كوشش 
بر دنیا پیروز شده است، هم چون كىس نیست كه به كمرتین سهم خود از آخرت دست یافته است(. پس 
انسان موظف است هدف خود در زندگی را بشناسد، هدفی که خداوند انسان را برای آن خلق کرده است 
و پیامربانش را برای معرفی خود و هدف انسان ها به سوی آنان گسیل داشته است.)نک، نهج البالغه،1395؛ 
خ186( انسان های بسیاری در دنیا بوده اند که با تالش بسیار، به اهداف گوناگون خود دست یافته اند 
و زندگی به ظاهر موفقی را پشت رس گذاشته اند اما پس از رسیدن به اهداف خود با چالش "رسیدن 
به پوچی"، مواجه شده اند. علت علمی آن را می توان اینطور بیان کرد که در بدن انسان، ماده ای به نام 
دوپامین ترشح می شود)Dopamine: دوپامین از دو قسمت دوپ DOPE که در پزشکی به معنی شادی 
و aminee امین به معنی اسید امینه ساخته شده است دوپامین یعنی آمین شادی بخش یا اسید امینه 
شادی آور. دوپامین نوعی پیام رسان عصبی از نوع کاتکوالمین است که در بیشرت مهره داران و بی مهرگان 
وجود دارد و نقش فعال کنندگی دارد.دوپامین نورترانسمیرت مغزی است(.که یکی از نقش های آن، با توجه 
به اتصال آن به سیستم لذت بخشی مغز، مربوط به احساس لذت است به این معنا که دوپامین به عنوان 
تامین کننده احساس لذت و همچنین تقویت رفتارهائیست که انگیزه دهنده ی ما برای ادامه فعالیت های 
مشخصی است. آزاد شدن دوپامین، احساس انگیزش مثبتی را تا رسیدن به هدف در انسان ایجاد می کند 
و آزاد شدن دوپامین نوعی مکانیزم عصبی است که انگیزش توسط آن به عمل تبدیل می شود و تا وقتی 
انسان به هدف نرسیده است دوپامین، نوعی احساس رسخوشی در او ایجاد می کند. )برای مثال وقتی بوی 
شیرینی به مشام شام می رسد دوپامین آزاد می شود. این خوردن شیرینی باعث آزاد شدن دوپامین منی شود 
بلکه انتظار غذایی ارضا کننده است که دوپامین را آزاد می کند مانند بسیاری از اعامل که فکر کردن به آنها 
بسیار جذاب تر از خود آنهاست(. آنچه باعث آزاد شدن دوپامین در انسان می شود، انتظار پاداش است 
که این پاداش  می تواند هم مادی و هم معنوی باشد. )مارشال ریو،1395 : 64( شاید بتوان گفت خداوند 
با توصیف بهشت و نعامت و لذات سبب ایجاد دوپامین در انسان می گردد و انسان برای رسیدن به آن 
وادار به تالش می شود. یادآوری این لذات که با خواندن آیات الهی محقق می شود، به تقویت این مکانیزم 
کمک می کند و احساس نشاط و حرکت را تا رسیدن به هدف، در انسان ایجاد می کند. از آنجا که هدف 
چنین انسانی در جهان پس از مرگ است، او در طول دوره حیات خود هرگز دچار بحران پوچی نخواهد 
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شد و تا لحظه آخر برای رسیدن به هدفش تالش خواهد کرد. پس بهرتین هدف برای انسان، هدفی است 
که به طور کامل نتوان به آن دست یافت. البته این بدین معنا نیست که در این دنیا و برای آن، فرد هیچ 
هدفی نداشته باشد، برعکس انسان موظف است در این دنیا اهداف بسیاری را دنبال کند و نباید لحظه ای 
ساکن مباند بلکه از هر کاری فارغ شد، به کارمهم دیگری مشغول شود.)مکارم،1374 : 129/27( منظور از 
انتخاب هدفی غیر دنیوی، انتخاب هدفی اصلی است و اهداف فرعی شام هامنند گام هایی است که برای 
رسیدن به هدفی خاص برمی دارید. از این رو انتخاب اهداف فرعی در دنیا که برای هدف اصلی باشد که 
خداوند برای ما در نظر گرفته است، نیز بسیار اهمیت دارد. در انتخاب صحیح هدف باید دو نکته مهم 
در نظر گرفته شود: اول این که هدفی که انتخاب می کنیم هدفی ارزشمند و پایدار باشد، هدفی که آنقدر 
در نظر انسان اهمیت داشته باشد که بتواند به خاطر آن از دوست داشتنی های ذاتی خود بگذرد و دیگر 
این که هدفی که انتخاب می کنیم، به آن رغبت داشته باشیم؛ زیرا برخی اهداف ممکن است بسیار ارزشمند 
باشند اما متایلی در وجود انسان برای دستیابی به آنها نباشد. انسانی که مسیر خودانگیزشی را طی کرده 
باشد با شناخت خود متوجه شده که ارزشمندترین و جاودان ترین هدف، خداوند و رضای او است و نیز با 
شناخت محبت خداوند نسبت به خود، به او رغبت پیدا کرده است؛ از این رو صرب و تالش در مسیر رسیدن 

به خودانگیزشی، بواسطه انتخاب هدف صحیح، برای او سهل تر می شود.)نوری، 1387، ش4(

3-3 تربیت نفس
نفس انسان چهار حالت دارد . حالت اول ملهمه بودن است، که خداوند درباره آن می فرماید: »َفأَلَْهَمها 
ُفُجورَها َو تَْقواها«)الشمس/8: و به او رش و خیر او را الهام کرد( از این رو انسان پاکی که به گناه آلوده 
نشده باشد، مانند کودکان، به طور فطری خوبی و بدی اعامل را متوجه می شود.)نک،مصباح یزدی،1390، 
اَرٌة  بخش مفهوم الهام( حالت بعدی، اّماره بودن است که با توجه به آیه »َوَما أُبَرُِّئ نَْفِسی إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ
وِء«)یوسف/53: و من نفس خود را تربئه منى كنم، زیرا نفس قطعاً به بدى امر مى كند(، اّماره بالسوء  ِبالسُّ
بودن نفس، مورد نظر است. انسان برای رسیدن به تعالی خود ناچار به مبارزه با نفس اّماره است و هرچه 
نیروی خودانگیزشی در انسان قوی تر باشد غلبه بر آن ساده تر است. حالت سوم، لّوامه بودن است که 
خداوند در قرآن کریم به آن سوگند یاد کرده است»ول أقسم بالنفس اللوامة«)القیامه/2: و سوگند به )نفس 
لّوامه و( وجدان بیدار و مالمتگر( و از آن به وجدان نیز تعبیر شده است که تبعیت از آن  می تواند انسان 
را به سعادت برساند.)نک، قرشی،1371؛ 96/7( مطمئنة بودن، باالترین مرتبه نفس و حاصل رسیدن به 
خودانگیزشی است، که صاحب خود را به بهشت می برد و خداوند می فرماید: »یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة 
اْرِجعی  إِىل  َربِِّك راِضَیًة َمرِْضیًَّة َفاْدُخلی  فی  ِعبادی َو اْدُخلی  َجنَّتی«)فجر/27-30: تو اى روح آرام یافته به 
سوى پروردگارت بازگرد در حاىل هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است پس در سلک بندگانم در 
آى و در بهشتم وارد شو(. در این مرحله، طأمنینه و آرامش، نصیب قلب نا آرام و پر اضطراب و پرظرفیت 
برش می شود و او به آزادی حقیقی دست پیدا می کند.) مطهری، 1378؛ 222/16( منظور از تربیت نفس، 
قراردادن خط قرمزهایی برای او و رساندن آن به مرتبه نفس مطمئنه است که از دو طریق امکان پذیر 

است: 
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اولین گام، کنرتل خواسته های نفسانی به این معناست که به نفس اجازه عبور از خط قرمزهای معین 
را ندهیم. از این رو ابتدا باید اساس خواسته ای نفسانی را جستجو کرد. امام علی)ع( در این باره فرموده اند: 
َهَواِت« )نهج البالغه،1395؛ح1118/58: ثروت اصل و مایه شهوتهاست(. راه خالصی از اساس  »الاَْمُل َمادَُّة الشَّ
خواهش های نفس)مال(، بخشیدن و هزینه کردن آن در راه خداوند است. الزمه گذشنت از مال، نداشنت 
حرص وبخل، نسبت به اموال است. امام علی)ع( در تعریف بخل می فرماید: »أبَْخُل الّناس َمن بَِخَل علی نَفِسِه 
مِبالُِه و َخلََّفه لِوارِث«)اآمدی،بی تا؛87/5: بخیل ترین مردم كىس است كه مال خویش را از خود دریغ دارد و 
براى وارثانش بگذارد(. از این رو می توان اینطور نتیجه گرفت که مال و ثروت خوب است اما نه ثروتی که 
سبب قدرت شهوت شود بلکه ثروتی که به رام کردن و رشد نفس کمک کند و آن، مالی است که انفاق 
شود ویا در مسیر رضای الهی رصف شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َها أَنُْتْم َهُؤَلِء تُْدَعْوَن لُِتْنِفُقوا 
َا یَْبَخُل َعْن نَْفِسِه َواللَُّه الَْغِنیُّ َوأَنُْتُم الُْفَقَراُء«)محمد/38:  ِفی َسِبیِل اللَِّه َفِمْنكُْم َمْن یَْبَخُل َوَمْن یَْبَخْل  َفإِنَّ
و هر كس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده، و ]گرنه [ خدا ىب نیاز است و شام نیازمندید( خداوند 
از انفاق بندگان بی نیاز است و اگر از آنان انفاق خواسته است، برای کمک به مهار نفس و قدرمتند شدن 
روح آنهاست»وانفقوا خیرا النفسکم« زیرا نفس انسان فطرتا مال و ثروت را بسیار دوست دارد و تنها راه 
رسیدن به رضای خداوند قربانی کردن همه محبوب ها برای اوست. انفاق کردن سبب از بین رفنت حرص و 
جایگزین شدن آرامش در وجود انسان می شود انسان حریص به مال دنیا و ثروت اندوزی، تالش می کند تا 
آنقدر که  می تواند از مال دنیا گرد آورد، او گامن می کند اینگونه ثروتش ابدی خواهد شد غافل از این که 
مال دنیا فنا پذیر و محدود است و عمر او نا محدود؛ از این رو در متام عمر خویش ترس از فقر  و احساس 
تنگدستی را با خود به همراه دارد و ن می تواند از فرصت زندگی خویش بهره و لذت بربد.)زنجانی، 1322، 
ش12، ص3و6( با درنظر گرفنت این مطالب می توان گفت که در پرتو مبانی و دستورات اسالمی نیازی به 
روی گردانی از دین برای بدست آوردن دنیا و یا بالعکس نیست.) گالیری، 1384، ش49( خداوند در توصیه 
الِْبَّ َحتَّی تُْنِفُقوا ِممَّ تُِحبُّوَن«)آل عمران/92:  و تاکید بر خوبی انفاق به انسان ها می فرماید: »لَْن تَنالُوا 
هرگز به نیكوكارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید(. گاهی محبت انسان به دنیا چنان 
زیاد است که برای برآورده کردن نیاز های مادی خود، نسبت به اوامر و رضای خالق خود بی توجه می شود 
و فراموش می کند که این دنیا تنها مسیری است برای رسیدن به هدف، نه خود هدف؛ از این رو انسان 
برای رسیدن به هدف باید دل خود را از چنین محبتی پاک کند. دو راه برای زدودن حب دنیا وجود دارد: 
راه اول، فکری و شناختی است، این که انسان در عامل خلقت تفکر کند، خود و خالق خود را بشناسد و 
نسبت به فانی بودن این دنیا، یقین حاصل کند و در حقیقت نگرشی ابزاری نسبت به دنیا و متعلقات آن 
کسب کند؛)رفعت نژاد، 1399، ص14( زیرا چراکه نفس انسان، با انقاق احساس می کند که آن را از دست 
داده است درحالیکه اگر به این نگرش حقیقی برسد که هر آنچه در راه خداوند داده است در حقیقت، 
برای او ذخیره شده است، آنگاه انفاق در راه خداوند برای او سهل می شود، البته منظور از انفاق رصفا 
انفاق مالی نیست بلکه دادن هر چیزی است که باعث پیروی و اسارت انسان بوسیله نفس او شود، گاهی  
ممکن است انسانی عالقمند به مال دنیا باشد ولی تهی دست و فرد دیگری بی عالقه باشد و دارای ملک و 
ثروت؛ از این رو رصف داشنت ثروت نشانه دنیا طلبی و مذموم نیست.)تهرانی، 1391، ص3( الزمه رسیدن 
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به خودانگیزشی، رسیدن به نیرویی است که بتوان بوسیله آن مقابل خواهش های نفس ایستادگی کرد. نفس 
انسان هامنند کودکی رسکش، با دیدن خواسته ای خود، برای رسیدن به آنها تالش می کند و بهرتین راه برای 
مقابله با این کودک، بی اعتنایی به بی تابی های اوست. امام علی)ع( در نامه 45 می فرمایند: »فََواللَِّه اَل أَِذلُّ 
أَْستَثِْنی ِفیَها مِبَِشیئَِة اللَِّه-َلَُروَضنَّ نَْفِسی ِریَاَضًة  لَِك فَتَْستَِذلِّیِنی-َو اَل أَْسلَُس لَِك فَتَُقوِدیِنی-َو ایُْم اللَِّه یَِمیناً 
تَِهشُّ َمَعَها إِىَل الُْقرِْص-إَِذا قََدرُْت َعلَیِْه َمطُْعوماً-َو تَْقَنُع ِبالِْملِْح َمأُْدوماً«)نهج البالغه،1395؛ ن984/45: به خدا 
قسم، من مطیع و رام تو منی گردم تا در نتیجه آن مرا به خواری بکشانی و منقاد و فرمان بر تو منی شوم تا 
مرا به هر جا که می خواهی بربی.به خدا قسم یاد می کنم که جز در مواردی که خواست و اراده خدا تعلق 
گیرد، هر آینه و البته خود را با رنج و ناراحتی پرورش می دهم، به گونه ای که برای خوراک خود به گرده ای 
نان، اگر به دست آید، خشنود شود و برای نان خورش خود به منک قانع باشد(. البته ایشان در ادامه اشاره 

می کند که شام منی توانید مانند من باشید اما در پرهیزگاری و پاکدامنی، کوشش کنید. 
گام بعدی، ریاضت نفس است. کنرتل نفس به معنای جلوگیری عبور از خطوط قرمز بود در حالیکه 
ریاضت، به مفهوم عقب تر راندن نفس از خط قرمزهاست. ریاضت، به معنای مترین و ورزیده شدن در 
کار است و نفس انسان را نسبت به وسوسه های درونی و بیرونی در محدوده امن تری قرار می دهد.

و  سخت  اعامل  انجام  آمده،  ها  عرفان  از  برخی  در  که  ریاضت  اصطالحی  معنای  )بستانی،1370؛39( 
طاقت فرسا بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده است که سبب حصول قدرت های ماوراء الطبیعه در انسان 
می شود، بنابر این، اگر به فرض کسی به دلیل شوق یا حزن زیاد و بطور ناخواسته، میل به غذا نداشته باشد 
و مستغرق در جذبه الهی باشد، این مقوله از تعریف ریاضت اختیاری خارج است. در اسالم ریاضت به 
عنوان امری رضوری برای تربیت نفس، مطابق برنامه الهی و دستیابی به خودانگیزشی مطرح شده است.  
امام علی)ع( در این زمینه فرمودند: »ألرّشیعة ریاضة الّنفس«. )آمدی، بی تا؛522/1(. تعالی انسان در گرو 
»َو  الهی می فرماید:  درباره ی دشواری طاعت  امام علی)ع(  است.  فرمان های خداوند  از  اطاعت  و  پیروی 
اْعلَُموا أَنَُّه َما ِمْن طَاَعِة اللَِّه َشیْ ٌء إاِلَّ یَأْتِی ِفی كُرٍْه َو َما ِمْن َمْعِصیَِة اللَِّه َشیْ ٌء إاِلَّ یَأْتِی ِفی َشْهَوٍة فَرَِحَم اللَُّه 
اْمَرأً نََزَع َعْن َشْهَوتِِه َو قََمَع َهَوى نَْفِسِه«)نهج البالغه،1395؛خ76،227: بدانید كه اطاعت خداوند با سختى 
و درشتى همراه است و معصیت او با لذت و خوىش، پس، خداوند رحمت كناد كىس را كه از خواهش هاى 
نفس و لذت هاى خود دل بر كند و هواى نفس را رسكوب مناید. دشوارترین كارها، دور داشنت نفس است 
از هوا و هوس هایش، زیرا نفس همواره خواهان معصیت و هورساىن است.( از این رو انسان باید نفس 
انجام  به  گام اصلی در ریاضت، وادار کردن نفس  آماده سازد.  برای چنین سختی ای  با ریاضت،  را  خود 
کارهایی است که برایش دشوار است؛ چنان که امام علی)ع( می فرماید: »أَفَْضُل اْلَْعاَمِل َما أَكْرَْهَت نَْفَسَك َعَل

یِْه«)نهج البالغه،1395؛ح249، 1184: بهرتین اعامل و كارها كارى است كه نفس خود را بانجام آن به اجبار 
وادارى( دلیل برتری چنین عملی در کمک به رام ساخنت نفس اّماره در برار مطمئنه است که در تایید، به 
سخن پیامرب)ص( اشاره می کنیم که فرمودند: »أفَضُل العامل اَحَمزها«)ابن میثم،1375؛ 619/5: بهرتین کارها 
آن عملی است که مشقتش بر نفس زیادتر باشد( البته ناگفته مناند که مقصود از ریاضت نفس، شکنجه 
کردن خود با کم کردن خواب و خوراک یا انجام برخی اعامل دشوار، نیست بلکه هشداری است به انسان 
در توجه به وجه متایز خود با حیوانات که هامن عقل است. انسان قرار است با کمک عقل و اراده به 
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خودانگیزشی دست یابد، پس باید آنها را به کامل برساند که الزمه رسیدن به کامل، جهاد با نفس به معنای 
وادار کردن نفس به طاعت و منع او از معاصی است.)خوانساری،1366؛ 56/3( تربیت نفس برای گذشنت از 
خواهش های نفسانی، عالوه بر آثار مثبت فردی دارای برکات اجتامعی نیز هست، از خود گذشنت و توجه 
به خداوند به عنوان هدفی واحد برای متام اقشار جامعه، باعث از میان رفنت ریشه بسیاری از رقابت ها و 
کینه توزی ها و حرکت در یک مسیر واحد می شود. )فوزی، 1390، ص5( گاهی ریاضت با رهبانیت اشتباه 
ْینا ِبِعیَس ابِْن َمْریََم َو آتَْیناُه اْلِنِْجیَل َو َجَعلْنا ِفی  گرفته می شود، خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َو َقفَّ
ُقلُوِب الَِّذیَن اتََّبُعوُه َرأَْفًة َو َرْحَمًة َو َرْهبانِیًَّة ابَْتَدُعوها ما کََتْبناها َعلَْیِهْم إِلَّ ابِْتغاَء رِْضواِن اللِّه َفمَرَعْوها 
َحقَّ ِرعایَِتها«)الحدید/27: آنگاه به دنبال آنان پیامربان خود را، پى درپى، آوردیم، و عیىس پرس مریم را در 
پى ]آنان [ آوردیم و به او انجیل عطا كردیم، و در دل هاى كساىن كه از او پیروى كردند رأفت و رحمت 
نهادیم و ]اما[ ترك دنیایى كه از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقّرر نكردیم مگر براى آنكه كسب 
خشنودى خدا كنند، با این حال آن را چنانكه حّق رعایت آن بود منظور نداشتند(. ریاضت رشعی چیزی 
نیست جز اهتامم بیشرت به بندگی خدا، تقوا و ورع و رعایت ادب حضور، که همگی این ها باید با قصد 
ِتی الِْجَهاُد ِفی َسِبیِل اللَّه«)مجلسی،1403ق؛ 170/8:  َا رَْهبَانِیَُّة أُمَّ تقرب الی الله باشد. پیامرب)ص( فرمودند: »إمِنَّ
ِتی؟ قَاَل الِْهْجرَُة َو  هامنا رهبانیت امت من جهاد در راه خداست( یا»یَا ابَْن أُمِّ َعبٍْد أَ تَْدِری َما رَْهبَانِیَُّة أُمَّ
ْوُم َو الَْحجُّ َو الُْعْمرَُة«)هامن،1403ق؛277/14( متام این امور زمانی در جهت تربیت  اَلُة َو الصَّ الِْجَهاُد َو الصَّ
نفس انسان موثر است که با بصیرت انسان آمیخته شده و در جهت تحقق رضای خداوند انجام گیرد، برای 
مثال اگر مناز و روزه برای خودمنایی و ریا باشد نه تنها تاثیر مثبتی بر تربیت نفس انسان ندارد؛ بلکه سبب 

رشد رذائل اخالقی هم چون کرب، غرور و ریا نیز می شود.

3-4 پندپذیری و عبت آموزی
را در آن سپری  تا مرگ)حیات مقطعی( خود  تولد  میان  ما است که زمان  پیرامون  دنیا، محیط  این 
می کنیم. چگونگی نگرش و سبک زندگی ما در این دنیا، تاثیر بسزایی در چگونگی زندگی ابدی ما خواهد 
داشت. انتخاب مسیر صحیح در زندگی، مهم ترین وظیفه ماست و در صورتی به خوبی انجام می پذیرد که 
بتوانیم از گذشتگان خود، عربت بیاموزیم. امام علی)ع( می فرماید: «ای بندگان خدا بدانید که شام و دنیایی 
که در آنید، رهرو هامن راهی هستید که گذشتگان پیش از شام پیمودند، کسانی که عمرشان از شام بیشرت 
و خانه شان آبادتر و آثارشان پایدارتر بود. صداهایشان خاموش شد، باد نخوتشان فرونشست، اجسادشان 
پوسید و خانه هاشان خالی شد و آثارشان از میان رفت و به جای کاخ های برافراشته و بالش های آماده، 
صخره ها و سنگ های برهم نهاده و گورهای به لحد چسبیده گذاردند که در گاه آن خراب شده و استواری 
ساختامن آنها از خاک است. گورها به هم نزدیکند ولی ساکنان گورها تنها و غریبند. در میان اهل محله ای 
قرار دارند که از هم گریزانند، همه با انکه بیکارند و فارغ اما رسگرم و شاغلند. نه با جایگاه خود مانوسند 
و نه چون همسایگان با هم پیوستگی دارند با آنکه هم جوار و دیوار به دیوارند. چگونه از هم دیدار کنند 
درحالی که آسیاب پرتوان پوسیدگی، آنان را خرد کرده و سنگ و خاک، تنشان را فرو خورده است؟ گامن 
کنید شام نیز هامن شده اید که آنان شده اند، و هامن گور شام را گروگان گرفته است و آن امانتگاه شام 
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انسان  تلنگری است برای  این پرسش،  را در بر دارد؛ چه خواهید کرد؟«)نهج البالغه،1395؛ خ230، 827( 
تا به دنیای پر زرق و برق، به گونه ای دیگر بنگرد. خداوند در قرآن، زندگی دنیا را متاع خوانده  است 
)نک،رعد/26( و متاع به معناى هر چیزى است كه خود آن هدف نباشد، بلكه وسیله اى براى رسیدن به 
هدف باشد. دنیا وسیله ای برای پند گرفنت انسان ها است. خداوند بهرتین پندها را به انسان می دهد »إِنَّ 
اللََّه نِِعمَّ یَِعظُکُْم ِبِه«)النساء/58: در حقیقت، نیكو چیزى است كه خدا شام را به آن پند مى دهد(. اگر 
انسان مدتی به پندهای خداوند توجه کند، دارای نگرشی پندپذیر می شود و در مسیر خودانگیزشی ثبات 
بیشرتی پیدا می کند؛ زیرا پندها برای انسان ها تلنگری هستند که او را به حرکت وا می دارند و زمانی که 
انسان به جهان پیرامون خود، نگاه پندپذیر داشته باشد گویی هر لحظه به او تلنگری برای حرکت کردن 
وارد می شود که موجب پیوستگی و دوام حرکت او در مسیر خودانگیزشی می شود چنان که خداوند در 
می فرماید: »َولَْو أَنَُّهْم َفَعلُوا َما یُوَعظُوَن ِبِه لَكَاَن َخْیًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَْثِبیًتا«)هامن/66: و اگر آنان آنچه را بدان 
پند داده مى شوند به كار مى بستند، قطعاً برایشان بهرت و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود( انسان، اگر از 
عقل خویش که موهبتی الهی است، بهره نربد هامنند چهارپایان، پند و اندرز را منی فهمد و منی پذیرد، و 
در جرگه کسانی قرار می گیرد که می گویند»َسواٌء َعلَْینا أَ َوَعظَْت أَْم لَْم تَکُْن ِمَن الْواِعِظیَن«)الشعراء/136: 
خواه اندرز دهى و خواه از اندرزدهندگان نباىش براى ما یكسان است( پندپذیری مرز میان انسان بودن و 
ْن اَل تَْنَفُعُه الِْعظَُة إاِلَّ إَِذا بَالَْغَت ِفی إِیاَلِمِه فَِإنَّ  نبودن است چنان که امام علی)ع( می فرماید: »َو اَل تَُكونَنَّ ِممَّ
ِْب«)نهج البالغه،1395؛ن31/ 934: از كساىن مباش كه اندرز  الَْعاِقَل یَتَِّعُظ ِباآْلَداِب َو الْبََهائَِم اَل تَتَِّعُظ إاِلَّ ِبالرضَّ
سودشان ندهد، مگر با آزردن فراوان، زیرا عاقل با اندرز و آداب پند گیرد، و حیوانات با زدن( هر ناصحی 
لزوما خوب نیست، چه بسا نصیحت گرانی هم چون ابلیس، سوگند خیرخواهی می خورند ولی پس از تبعیت 
از آنان می فهمی که فریبت داده اند.. )نک، االعراف/21( خیرخواه حقیقی انسان، خالق اوست. خداوند، 
ْینا َعل آثارِِهْم  مواعظ خود را در قالب کتب آسامنی که به پیامربانش داده به مردم رسانده است.»َو َقفَّ
قاً لِم بَْیَن یََدیِْه  قاً لِم بَْیَن یََدیِْه ِمَن التَّْوراِة َو آتَْیناُه اْلِنْجیَل فیِه ُهدًى َو نُوٌر َو ُمَصدِّ ِبعیَس ابِْن َمْریََم ُمَصدِّ
ِمَن التَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعظًَة لِلُْمتَّقیَن« )املائده/46: و عیىس پرس مریم را به دنبال آنان ]پیامربان دیگر[ 
درآوردیم، در حاىل كه تورات را كه پیش از او بود تصدیق داشت، و به او انجیل را عطا كردیم كه در آن، 
هدایت و نورى است و تصدیق كننده توراِت قبل از آن است، و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است ( 
»َوکََتْبنا لَُه ِفی اْلَلْواحِ ِمْن کُلِّ َشیْ ٍء َمْوِعظًَة َو تَْفصیالً لِکُلِّ َشیْ ٍء« )االعراف/145: و در الواح ]تورات [ براى 
او در هر موردى پندى، و براى هر چیزى تفصیل نگاشتیم(. خداوند آخرین و مهم ترین بیان و پند خود را 
بر وجود پیامرب خاتم)ص( وحی کرده است تا آن را به گوش انسان های مشتاق هدایت برساند.»یا أَیَُّها النَّاُس 
ُدوِر َو ُهدًی َو َرْحَمٌة لِلُْمْؤِمنیَن« )یونس/57: اى مردم،  َقْد جاَءتْکُْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِّکُْم َو ِشفاٌء لِم ِفی الصُّ
به یقین، براى شام از جانب پروردگارتان اندرزى، و درماىن براى آنچه در سینه هاست، و رهنمود و رحمتى 
لِلُْمتَِّقیَن«)آل عمران/138: این  َوَمْوِعظٌَة  لِلنَّاِس َوُهًدى  بََیاٌن  براى گروندگان ]به خدا[ آمده است(، »َهَذا 
]قرآن[ براى مردم بیاىن و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است( امام علی)ع( در توصیف قرآن می فرماید: 
ُث الَِّذی اَل یَْكِذُب َوَما َجالََس  »َواْعلَُموا أَنَّ َهَذا الُْقرْآَن ُهَو النَّاِصُح الَِّذی اَل یَُغشُّ َوالَْهاِدی الَِّذی اَل یُِضلُّ َوالُْمَحدِّ
َهَذا الُْقرْآَن أََحٌد إاِلَّ قَاَم َعْنُه ِبِزیَاَدٍة أَْو نُْقَصاٍن ِزیَاَدٍة ِفی ُهًدى أَْو نُْقَصاٍن ِمْن َعًمى َواْعلَُموا أَنَُّه لَیَْس َعَل أََحٍد 
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َلَْوائُِكْم..... ِبِه َعَل  َواْستَِعیُنوا  أَْدَوائُِكْم  ِمْن  ِمْن ِغًنى فَاْستَْشُفوُه  الُْقرْآِن  قَبَْل  ِلََحٍد  َواَل  ِمْن فَاقٍَة  الُْقرْآِن  بَْعَد 
اى است  اندرزدهنده  قرآن  این  كه  بدانید  ِبُحبِِّه«)نهج البالغه،1395؛خطبه ی 169، ص720(:  إِلَیِْه  ُهوا  َوتََوجَّ
كه در اندرزش رنگ فریب نیست و راهنامینده اى است كه گمراه منی كند و سخنگویى است كه دروغ 
منی گوید. هر كس با قرآن همنشینى كند، چون برخیزد، چیزى بر او افزوده شده و چیزى از او كاسته شده 
ات. به هدایتش افزوده شده و از كوردلیش كاسته است. بدانید، آنكه با قرآن است، نیازمند نباشد و كس 
را بدون قرآن ىب نیازى حاصل نشود. شفاى دردهاى خود را از قرآن بجویید، چون سختى پیش آید از قرآن 
یارى خواهید. قرآن شفادهنده بزرگ ترین دردهاست، یعنى درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى. به قرآن 

از خدا حاجت خواهید و با عشق به قرآن روى به خدا آورید(
خداوند بندگان را با کتب آسامنی که بواسطه ی پیامربان به دست آنان رسانده است، برای رسیدن به 
هدف اصلی، یاری کرده است. کتب آسامنی سعی دارند با توجه دادن انسان به نشانه ها و آیات الهی و 
نیز بیان رسگذشت پیشینیان، نگرش عمیق و پندپذیری در انسان ایجاد کنند که اگر انسان به چنین نگرشی 
دست یابد از کوچک ترین حوادث دنیا، پند می پذیرد و این پند پذیری هامنند تلنگری دامئی مانع از توقف 
با فرستادن چنین نعمت  به خودانگیزشی می شود. در حقیقت خداوند  برای رسیدن  او  و کندی حرکت 
عظیمی، انسان را از ناصحان دیگر بی نیاز ساخته و حجت را بر او متام کرده است. وظیفه انسان تنها 
پذیرش و بهره بردن از این بیان الهی است. امام علی)ع( می فرماید: »انْتَِفُعوا ِببَیَاِن اللَِّه َواتَِّعظُوا مِبََواِعِظ اللَِّه 
َة«)نهج البالغه،1395؛خ176: از سخن  َواقْبَلُوا نَِصیَحَة اللَِّه فَِإنَّ اللََّه قَْد أَْعَذَر إِلَیُْكْم ِبالَْجلِیَِّة َواتََّخَذ َعلَیُْكُم الُْحجَّ
خداى سود برید و از مواعظش پند گیرید. اندرز خدا را بپذیرید. خداوند با دالیل واضح خود، براى شام 
جاى عذرى باقى نگذاشته و حجت را بر شام متام كرده است ( گریز انسان از پندپذیری و ارصار بر اعامل 
ناشایست گذشته، با وجود امتام حجت خداوند؛ عدم دستیابی به کامل انسانی در دنیا و جایگاه آتش در 

آخرت را موجب می شود.)نک، البقره/275(

3-5 الگو پذیری از نونه های عالی انسانّیت
بخش مهمی از آموزه های فردی، از الگوپذیری های او از محیط پیرامون، رسچشمه می گیرد. موثر ترین 
برنامه ها، برنامه هاى عمل است؛ زیرا عمل از ایامن عمیق انسان به گفتارش حکایت دارد و سخنى كه از 
دل برآید ال جرم بر دل نشیند.)مکارم،1374 ؛24/24( الگو قرار دادن زندگی افراد موفق از گام های مهم در 
رسیدن به خودانگیزشی است.)ویتلی، 1390؛75( در یادگیری از طریق مشاهده الگو، فرد از راه استنباط 
شخصی به تجزیه و تحلیل گفته ها و اعامل الگوی خود می پردازد و نگرش ها، عقاید، ارزش ها و رفتار 
خود را تغییر می دهد و خود را هرچه بیشرت به الگوی مورد نظر شبیه می سازد از این رو داشنت الگو بسیار 
اهمیت دارد. اگر انسان بخواهد راه درستی را طی کند الجرم نیازمند داشنت الگوهایی مناسب است و چه 
الگوهایی بهرت از کسانی که خالق به انسان معرفی می کند. داشنت الگو و اسوه به معنای اقتدا و پیروی 
توجه  باید  باشد.)مصطفوی، 1360؛90/2(  بد  یا  الگو  می تواند خوب  این  که  است  دیگری  فرد  از  انسان 
داشت،« اسوه« معنای مصدرى دارد، و به معنى تاىس كردن و پیروى عمل است، هر چند در استعامل 
روزمره فارىس به معنای كىس است كه مورد تاىس قرار مى گیرد. و در قرآن منظور از این واژه، تأسی به قول، 
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فعل و تقریر پیامرب )سنت( در همه زمینه های زندگی از جمله جهاد، صرب، سکوت و سخن گفنت پیامرب)ص( 
الگوی  عنوان  به  را  ابراهیم)ع(  مومنین، حرضت  به  آیاتی خطاب  در  خداوند  است.)مکارم،1374؛24/24( 
نیکویی معرفی می کند و جمله »أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِفی إِبْراِهیَم« معنایش اتباع و اقتدای نیكو به ابراهیم است. و 
جمله»ما از شام و بت هاى شام بیزاریم«، بیان هامن امرى است كه باید در آن اسوه و اقتداء داشته باشند 
و آن عدم رشک و اعالم برائت از مرشکین است. در آیات بعدی برای تاكید، مساله اسوه را تكرار كرده تا این 
معنا را هم گفته باشد كه این اسوه تنها براى مومنان به خدا و روز جزا است و تاىس این افراد به ابراهیم)ع(، 
تنها در بیزارى جسنت از كفار نیست، بلكه در دعا و مناجات هم از آن جناب تاىس مى كنند.)نک،طباطبایی، 
1417؛231/19( خداوند هدایت خود را با قرار دادن انسان های هدایت شده در کنار انسان، نشان می دهد. 

و انسانی هوشیار است که به هدایت آنان اقتدا کند.
الگو برداری، موجب تحقیر الگو پذیر نیست بلکه گاهی موجب دلگرمی و آسان تر کردن کار او می شود. 
چنان که خداوند در قرآن کریم با ذکر پیامربان پیشین و تایید هدایت آنان، به پیامرب خاتم)ص( امر می کند 
یَِّتِه َداُوَد  که به هدایت آنان اقتدا کند.»َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َویَْعُقوَب كاُل َهَدیَْنا َونُوًحا َهَدیَْنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ
َوُسلَْیَمَن َوأَیُّوَب َویُوُسَف َوُموَس َوَهاُروَن َوكََذلَِك نَْجِزی الُْمْحِسِنیَن/َوَزكَِریَّا َویَْحَیى َوِعیَس َوإِلَْیاَس كُلٌّ ِمَن 
لَْنا َعَل الَْعالَِمیَن......../ولَِئَك الَِّذیَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم  الِِحیَن/َوإِْسَمِعیَل َوالَْیَسَع َویُونَُس َولُوطًا َوكُال َفضَّ الصَّ
اْقَتِدِه«)االنعام/83-90: اینان كساىن هستند كه خدا هدایتشان كرده است، پس به هدایت آنان اقتدا كن. 
نیست( براى جهانیان  تذكرى  ]قرآن [ جز  این  ]رسالت [ منى طلبم.  این  بر  مزدى  از شام هیچ  »من،   بگو: 

امام علی)ع( در معرفی الگوها، ابتدا از پیامرب)ص( رشوع می کند و می فرماید: »بی گامن در پیامرب)ص( برای تو 
رسمشق کافی وجود دارد و او رهنمون تو در نکوهش و عیب دنیا و خواری ها و بدی های فراوان آن است 
زیرا بساط دنیا برای او برچیده و برای جز او گسرتده شده بود؛ او را از نوش دنیا بازداشتند و از زیورهای 
آن بی بهره گذاشتند« وی سپس سبک زندگی موىس)ع( را این چنین بیان می کند: : »موسی در دعای خود که 
فرمود: »رَبِّ إِنِّی لاِم أَنْزَلَْت إِلَیَّ ِمْن َخیٍْر فَِقیٌر«، جز نانی برای خوردن از خدا نخواست زیرا او از گیاه زمین 
می خورد و سبزینگی گیاه از پوست نازک شکمش به سبب الغری و آب شدن گوشت تنش، دیده می شد. 
در چگونگی گذران زندگی داود)ع( می فرماید: »او چیزهایی از لیف خرما می بافت و به هم نشینان خود 
می فرمود: کدام یک از شام آن را از من می خرد؟ سپس گرده نانی جوین با بهای آن می خرید و می خورد. 
امام علی)ع( از الگوی مسیحیان نیز غافل نشده است و سبک زندگی عیىس)ع( را اینگونه بیان می کند: »بالش 
او، سنگ بود، و لباس زبر و خشن می پوشید، و نان خشک می خورد، خورش او گرسنگی و چراغ شب او، 
ماه و سایبان زمستانش، رشق و غرب زمین بود )صبح ها در جانب مغرب و عرصها در جانب مرشق رو 
به روی آفتاب قرار می گرفت( و میوه و گل های او آن بود که در زمین برای چهار پایان می روئید، نه زنی 
داشت که او را به خود مشغول دارد، و نه فرزندی که او را اندوهگین سازد، و نه ثروتی که توجهش را 
به خود جلب کند، و نه طمعی داشت که او را خوار سازد. مرکب او دو پایش و خدمتکار او دو دستش 
بود«)نهج البالغه،1395؛خ160، 531( امام پس از بیان متام این الگوها مجددا به الگوی اصلی باز می گردد 
و می فرماید: بهرتین الگو برای پیروی پیامرب)ص( است. شاید ایشان با بیان جزئیات زندگی پیامرب)ص( در ادامه 
خطبه می خواهند به این نکته اشاره کنند که نوع زندگی پیامرب)ص(، با توجه به زندگی عادی ایشان)داشنت 
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همرس و فرزند و بسنده نکردن به گیاه خواری( برای پیروی بهرت است. نکته مهمی که این خطبه و آیات 
ماقبل آن متذکر می شوند این است که هر انسانی با هر دینی نیازمند الگویی است که از آن پیروی کند، 
زیرا انسانی با اندکی تامل و رجوع به فطرت خویش، به وجود خداوندی مهربان، آگاه می شود و خداوند 
در قرآن کریم می فرماید: »ُقْل إِْن کُْنُتْم تُِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونی  یُْحِبْبکُُم اللَُّه«)آل عمران/31: بگو: »اگر خدا را 
دوست دارید، از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد( تجلّی محبت انسان به خداوند می باید در پیروی 
از فرستادگان خداوند باشد. عیسی)ع( خطاب به پیروانش می فرماید: «خداوند خویش را به متامی دل و 
متامی جان و متامی ذهن دوست بدار؛ این است بزرگ ترین و نخستین حکم رشیعت«) متی؛ 37/22و38( و 
سپس در رشح دوست داشنت خداوند می فرماید: «آن کس که احکام مرا نگاه می دارد اوست که مرا دوست 
می دارد و آنکه مرا دوست بدارد پدرم)خداوند( را نیز دوست خواهد داشت«)یوحنا؛ 21/14( امام علی)ع( 
به مخاطبان  مسلامن خود می فرماید که برای نشان دادن محبت خویش به خداوند از پیامربتان پیروی کنید 

که بهرتین اسوه برای شام است.

4. نتایج تحقیق
4-1- واژگان متعددی در قرآن، مانند بعث و تحریض به انگیزش اشاره دارند و نیز واژگانی، چون تقوا، 
عزم و ایامن که می توانند از مصادیق خودانگیزشی و یا ابزار های دستیابی به آن، به شامر روند؛ اما با توجه 
به این که منظور ما از خودانگیزشی، برانگیختگی درونی است که دارای ثبات و دوام باشد، نزدیک ترین 
واژه در رساندن مفهوم آن در قرآن، »قیام« است. قیام، نوعی برانگیختگی همراه با عزم، برای انجام کاری 
است و از این جهت به افرادی که برای انجام کاری یا رسیدن به هدف خاصی با یکدیگر جمع می شوند، 
»قوم« گفته می شود؛ چنان که به هرقیامی خودانگیزشی منی گویند بلکه این قیام باید دارای هدف و جهت 
صحیح باشد. خداوند در سوره حدید هدف از فرستادن متام انبیاء را حرکت مردم برای قیام به قسط بیان 

کرده است.
خداوند در قرآن کریم، با بیان محبت های خود به انسان سعی دارد ارزش ها و قوانین خویش   -2-4
را برای انسان درونی کند تا انسان از رهگذر این محبت، در انجام فرمان های الهی سختی کمرتی احساس 
کند و راحت تر به هدف خویش دست پیدا کند از این پرو پس از ابراز محبت خود نسبت به پیامرب)ص( 
می فرماید: »ُقْل إِن كُنُتْم تُِحبُّوَن اللَّه َفاتَِّبُعونِی یُْحِبْبكُُم اللُّه«)آل عمران/31(. تبعیت از خداوند و پیامرب)ص(، 
هامن مسیر عبودیت است که هدف آفرینش انسان است، اگر انسان هدف خداوند از خلقت خویش را 
انگیزه حرکت می دهد و  او  به  این رو هدفمندی  از  بیابد؛  را  خوب بشناسد  می تواند هدف زندگی خود 
انسان برای رسیدن به هدف، حارض به تحمل سختی ها و ریاضت، می شود و نفس خود را برای رسیدن به 
عبودیت، مترین می دهد. از آنجا که گاهی بر روی دانسته های انسان غبار غفلت و فراموشی می نشیند، 
انسان نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ از این رو خداوند پندها و مواعظ خود را بواسطه پیامربان، در اختیار 
انسان قرار داده است تا از آنها در جهت تقویت و دوام اراده و خودانگیزشی خود بهره بربد و الگوهایی را 
از کسانی که این مسیر را با موفقیت طی کرده و به خودانگیزشی رسیده اند را برای انسان بازگو می کند 

تا با رسمشق قرار دادن سیره آنان، مسیر خود را راحت تر طی کند. 
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