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 چکیده
در انجـام رسـالت خـود، از     پیـامبران شود.  هاي متعدد وجود فردي و اجتماعی انسان می ها و ساحت حیطهشامل فرایند تربیت انسان 

اند. اگر آنان به یک نظام  ابزارهاي گوناگونی براي برانگیختن مردم به سوي بعضی از کارها و اجتناب دادن آنان از برخی دیگر بهره برده
اند که ممکن  دربارة پیامدهاي رفتارها به مردم هشدار داده ثمر بود. پیامبران تعالیمشان بیجستند،  انگیزشی کارامد و مؤثر تمسک نمی

  است در این دنیا یا در آخرت به وقوع بپیوندد.
نظر قرار گرفته است. مفهوم  در رفتارگرایی و قرآن مطمح» تحلیل منطقی«در این پژوهش، مفهوم تقویت با رویکردي کیفی و با روش 

در این منظر، شامل جنبۀ مادي » تقویت«یابد.  شود، تحقق می استفاده می که از قرآن کریم ،یسشنا در قرآن با توجه به انسان »تقویت«
 شود. (جسمانی) و معنوي (روحانی) با اولویت بعد روحانی انسان و همسو با اختیار و فطرت انسانی و در جهت کمال حقیقی فرد می

 ، تقویت، رفتارگرایی، تقویت در قرآن.شناسی : مفهومها کلیدواژه
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 مقدمه 
فراینـد مـنظم و مسـتمر    «عبارت است از : » تربیت«طورکلی،  به

جانبۀ شخصیت متربی در جهت کسب معارف   همههدایت و رشد 
بشري و هنجارهاي مورد پذیرش جامعه، و نیز کمک به شـکوفا  

 ).35، ص1387(سیف، » شدن استعدادهاي او
شـده در تربیـت و    هاي موجود و شناخته در میان ابزار و شیوه

شود، با توجه به  یادگیري انسان، که توسط مربی به کار گرفته می
می و عملیاتی این دو اصطالح (تربیت و یادگیري)، نزدیکی مفهو

که در جاي خود بیان شده است، بحث از موقعیت انگیزش، اساسی 
گراست.  داري رفتار هدف فرایند برانگیختن و نگه نماید. انگیزش می

به بیان ساده، » تقویت«است. » تقویت«یک منبع مهم انگیزش 
اگرچـه بـراي    ویتشود. تق عملی است که موجب تداوم پاسخ می

ایجاد و یا اصالح رفتار و بینش مطلوب و استمرار آن اسـت، امـا   
توان گفت: نقش اصلی آن در انگیزه دادن است. تقویت و انواع  می

شناسی به آن بیان شده اسـت ـ    آن را همچنان که در کتب روان
 هاي اجتماعی و ادیان گوناگون مشاهده کرد. توان در نظام می

دهد که بخشی از پیشینه به  موضوع نشان میبررسی ادبیات 
بررسی مفاهیم نزدیک با تقویت، مانند تشویق، پاداش و تنبیه در 

شناسی پرداخته، و بخشی دیگر در بحث از  دو دیدگاه اسالم و روان
هاي رفتاري ذیل تربیت  هاي انذار و تبشیر و  تقویت انگیزه روش

؛ بهارلو، 1388می، ؛ فاط1377اسالمی متمرکز شده است (دولتی، 
کنند که  ). برخی از پژوهشگران اذعان می1388؛ مصطفوي، 1393

نظامی از تقویت در ادیان ابراهیمی مفروض و مورد استفاده بوده 
 10396)، از مجمـوع  1391راد و الـویري،   است (ر.ك: محسنیان
گزاره،  1460شده از سه کتاب مقدس، در  گزارة هنجاري استخراج

ی تنبیه و مجازات، اعم از اخروي، دنیوي و معنـوي  همراه با نوع
کند  ) نیز اشاره می37، ص1389( شاهنگیان). 70است (همان، ص

است. در » عقیده به کیفر و پاداش الهی«که باور اصیل یهودیت 
هر صورت، در ادیان توحیدي توجه به آثار و پیامـدهاي رفتـار در   

 جنبۀ دنیوي و اخروي آن محل تأکید است.
دهد که فرایند تقویت به طور  سی اولیۀ آیات قرآن نشان میبرر

ها به  سازي براي تربیت انسان گسترده، در قرآن و به منظور زمینه
، »تقویـت «تـوجهی از    کار گرفته شده است. چنین کـاربرد قابـل  

کند  هاي متعددي را براي پژوهشگر حوزه تربیت مطرح می پرسش

اد نظامی از تقویت در تربیت مدد تواند به ایج که پاسخ به آنها می
موضع قرآن و «رساند. پرسش اساسی این پژوهش عبارت است از: 

اي، در  شیوة مواجهۀ آن با تقویت به عنوان یـک فراینـد واسـطه   
در ادامه، مقایسۀ تقویت » اي براي تربیت چیست؟ تربیت یا شیوه

انـد  تو هاي معاصر در مبانی و شیوه، می مزبور و تقویت در دیدگاه
 سازد. تر موضوع را فراهم  زمینۀ بررسی کامل

تحلیـل  «در این تحقیق تالش شده اسـت بـا اسـتفاده از روش    
» تقویت«و با رویکردي کیفی، مفهوم » تحلیل استعالیی«یا » منطقی

 را از منظر قرآن و دیدگاه رفتارگرایی مطالعه و بررسی کنیم.
تأثیرگذار در دو واقعیت اصیل، گسترده و » تربیت«و » دین«

آید و تحلیل و بررسی آثار و  شمار می همۀ احوال زندگیِ انسان به
ابعاد این دو مقولۀ نسبتاً پیچیده از منظرهـاي گونـاگون، جایگـاه    

هاي علوم انسانی و اجتمـاعی بـه خـود     خاصی را در بیشتر رشته
اختصاص داده است. مطالعۀ گذراي تاریخ پرفراز و نشیب زندگی 

دهد که دین و تربیت معموالً بـا یکـدیگر ارتبـاط     یآدمی نشان م
 ).117، ص1381زاده قمصري،  اند (صادق متقابل و دوسویه داشته

جانبه  با توجه به موضوع بودن انسان در تربیت و تالش همه 
براي رساندن انسان به جایگاه اصلی و حقیقـی خـود، اسـتفاده از    

و تعالی حفظ کند،  روش مناسب، که بتواند انسان را در مسیر رشد
ویـژه تربیـت دینـی، اسـتفاده از      نماید. در تربیت و به ضروري می

ناپذیر و الزم است، تا در فرد، رفتار و  هاي مؤثر امري اجتناب روش
بینش مطلوب ایجاد شود و گسترش یابد، و یا اینکه رفتار و بینش 
نامطلوب حذف و یا تصحیح گردد، اگرچه تربیت دینی یک تربیت 

مدار است تا روش مدار؛ یعنی اصول تربیت در زمینۀ تربیت  لاصو
هـا   دینی و ارزشی، از اولویت و ترجیح بیشتري نسـبت بـه روش  

ها و  ). استفاده از روش64، ص1380راد،  برخوردار است (مشایخی
مفاهیم تربیتی کارآمد در فرهنگ بیگانه، اگرچه در ابتدا منطقی به 

شناختی پنهان این  نی و اصول معرفترسد، اما توجه به مبا نظر می
ها و همچنـین توجـه بـه فرهنـگ غنـی اسـالم،        مفاهیم و روش

هـا   کارگیري این زمینه تري را در به هاي دقیق ها و بررسی احتیاط
ها،  سازي علوم انسانی نیز یکی از راه طلبد. در بحث از اسالمی می

ی و تطبیق دادن و عرضه کردن مفاهیم موجود بر معارف اسـالم 
 استنباط دیدگاه اسالمی است.
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 در رفتارگرایی» تقویت«
اعم از درونی یا  ،که از موجود زنده (ارگانیسم) بروز یابدرا هر عملی 

پیچیده  رفتارهاي غالباً گویند. »رفتار« ،بیرونی و ارادي یا غیرارادي
داراي پیشینه و پسینه باشد. یک عمل به ظاهر ساده  ممکن است

 اسکینرنورفتارگرایان ( مرتبط با چند عامل است. ،در تحلیل رفتاري
، موجـود زنـده   ة رفتارو پیروانش) با گنجاندن رفتار ناآشکار در رد

). 107، ص1377(دولتی،  دندکررا اصالح  واتسونهاي  گري افراط
را رد  »آزاد ةاختیـار یـا اراد  « ةبه عنوان یک جبرگرا، عقید اسکینر

 ة، بلکه مانند هر پدیدنداردعمل ارادي  ریشه درانسان  رکرد. رفتا
توان  شود و می دیگري به صورت قانونمند تعیین می ةقابل مشاهد

 ،گـرا  به عنوان محیط اسکینر. آن را به صورت علمی بررسی کرد
نه  ،هاي محیطی تبیین نمود محرك ۀرفتار را باید بر پای :معتقد بود

موجود زنده (فیست فیزیولوژکی یا سرشتی  ةبر اساس اجزاي سازند
 ).322، ص1386و فیست، 

، اسـکینر ترین تحقیق  شناسان، برجسته براي بسیاري از روان
 گونـاگون هـاي   برنامهتقویت و تحقیقی است که براي تعیین آثار 

فشار دادن میلـه در   ةتقویت انجام داده است. اولین پژوهش دربار
. شان داد، نقش ضروري تقویت در رفتار کنشگر را ناسکینر ۀجعب

. داند تقویت استوار می ۀاساس شرطی شدن عامل را بر پای اسکینر
هر نوع عامل یا رویدادي است که وقوع  ةکنند تقویت ،او ةبه عقید

انجام یافتن پاسخ سبب احتمـال  . دهد مجدد پاسخ را افزایش می
عامل تقویت یا محرك باید  ،شود. در شرطی شدن وقوع تقویت می

وقتی موش اهرم را  ،پاسخ وقوع یابد. براي مثالدرنگ پس از  بی
ید ؤک شود. این عمل متشتخیر وارد أدهد غذا باید بدون ت فشار می

آن است که احتمال فشردن اهرم (پاسخ) به منظور دریافـت غـذا   
ها به صـورت   کننده تقویت. رفتار) ادامه خواهد یافت ةکنند (تقویت

مثبـت   ةکننـد  ود تقویـت روند. وج تقویت مثبت و منفی به کار می
اما فقدان  ؛دهد احتمال وقوع پاسخ را در موقعیت مشابه افزایش می

 .شود کننده منفی است که سبب تقویت رفتار می تقویت
بـه معنـاي افـزایش شـدت رفتـار از      » تقویت« ،در یادگیري

 از آگـاهی  معنـاي  بـه  »تقویت« مفهومطریق پیامدهایش است. 
 بدانـد  است ممکن فرد یک نیست. شپیامدهای و رفتار بین رابطۀ
 این حـال،  انجامد. با می تقویت از خاصی نوع به خاصی رفتار که

 اتفـاق  عالمتـی  هـر  از آگـاهی  بـدون  توانـد  می کنشگر یادگیري

را  Xآموزد این نیست کـه اگـر    آنچه شخص از تقویت میبیفتد. 
را انجـام   Xگیرد کـه   یاد میاو انجامد، بلکه  می Yانجام دهد به 

تقویت به دنبـال   افزایش نیابد Xدهد. اگر تمایل فرد براي انجام 
 .آید نمیآن 

 انواع تقویت
شود  تقویت از لحاظ کاربرد، به دو دستۀ مثبت و منفی تقسیم می

 ).63، ص1372(حسنی، 

 تقویت مثبت
رویدادي که در آن ایجاد یا افزایش شدت رفتار با یـک محـرك   

شود.  نامیده می »مثبت ةکنند تقویت«شود. این محرك  دنبال می
به عنوان پاداش در نظر گرفته  ،توسط مردم معموالًها  کننده تقویت
 :را نپذیرفت. او نوشت »پاداش«) اصطالح 1987( اسکینرشوند.  می

اش از  گی کنند شود، اثر تقویت امیده مین »پاداش«زمانی که تقویت 
شود. آنچه  گیرند، اما رفتار تقویت نمی مردم پاداش می؛ رود بین می

در تقویت رفتاري که غالباً شود  به عنوان پاداش در نظر گرفته می
 شود. آید، با شکست مواجه می به دنبالش می

 تقویت منفی
ش محـرك  شدت رفتار از طریق حذف یـا کـاه   ،در تقویت منفی

شود  منفی نامیده می »ةکنند تقویت«یابد. محرکی که  افزایش می
کنند تا از آن بگریزند یـا اجتنـاب    چیزي است که افراد تالش می

 »ـ اجتنـاب   یـادگیري گریـز  «کنند. تقویت منفی بیشتر اوقات به 
 .دارد اشاره

هاي تکاملی و منبع تقویت، به دو نوع  تقویت بر اساس زمینه
 شود. بندي می طبقه» ثانویه«و » اولیه«مهم 

 کنندة اولیه یا نخستین تقویت
این نوع تقویت، مانند تشنگی و گرسنگی بر فرایندهاي زیستی ـ  
شیمیایی موجود زنده استوار بوده و اساساً فطري اسـت. محرکـی   

کننده بودن نیاز به یادگیري ندارد و معموالً با  است که براي تقویت
مرتبط بوده و براي بقا، ضروري است؛ مانند نیاز یا سائق جسمانی 

 .غذا براي گرسنه
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 کنندة ثانوي تقویت
رسد موجود زنده  مستقیماً با شیمی بدن ارتباط ندارد و به نظر می

، آمـوزد (اسـمیت و تیـوان    کند و می آن را در محیطش تجربه می
کنندة ثـانوي، کـه بـا بـیش از یـک       ). یک تقویت33، ص1366
خوانـده  » یافته کنندة تعمیم تقویت«ه همراه شود، کنندة اولی تقویت
توان با آن غذا خرید و هـم هزینـۀ    شود؛ مثل پول که هم می می

مسکن و آب و برق را پرداخت. محرك خنثایی است کـه در اثـر   
 کنندة نخستین، شرطی شده است. واسطه بودن براي تقویت

کـرد،  تـوان بیـان    هاي دیگر، که با توجه به منابع مـی  تقویت
 ، تقویت اجتماعی و تقویت فعالیتی است.»تقویت مادي«

 کنندة مادي تقویت
ـال رفتـار    یک واقعیت مادي که پس از پاسخ ارائه شده و در افزایش احتم

 سال. بازي براي کودك و پول براي بزرگ باشد؛ از قبیل اسبابمؤثر 

 کنندة اجتماعی تقویت
تـدارك  آن را دیگري  اگر رفتار از طریق فرایندي که فرد یا گروه

بینند، تقویت شود، تقویت اجتماعی روي داده است. هر فرایند  می
شود، موجب افـزایش   اجتماعی که پس از پاسخ ارگانیزم ارائه می

است؛ هماننـد توجـه   ، تقویت اجتماعی گردد میاحتمال آن پاسخ 
 .معلم یا تأیید دوستان

 کنندة فعالیت تقویت
یت مطلوب براي موجود زنده ایجاد کند، اگر رفتار فرصت انجام فعال

کنندة فعالیت ارائه شده است. براي مثال، کودك کاري کند  تقویت
 که والدین فرصت بازي با کودکان دیگر را براي او فراهم کنند.

یافته را مشخص کـرد   تعمیم ةکنند ) پنج تقویت1953(اسکینر
یـد، محبـت،   یأدارند: توجـه، ت  که بیشتر رفتارهاي افراد را نگه می

 ).336، ص1386(فیست و فیست،  و پول ،اطاعت دیگران
در تقسیم دیگر، به اعتبار عامل ایجاد تقویت، کـه بیشـتر در   

و » درونـی «موجودات عالی مانند انسان صادق است، تقویت بـه  
 شود. تقسیم می» بیرونی«

هاي تقویت معرفی و ایجـاد   براساس انواع و منابع تقویت، برنامه
ها در نوع یادگیري سـهم بسـزایی دارد ـ     ه هریک از برنامهشود ک می

که از عهدة این مقالۀ خـارج اسـت. در هـر صـورت، تقویـت از نظـر       
هر چیزي در محیط و پیروانش،  اسکینرویژه  رفتارگرایان رادیکال و به

اثـر  معتقد بـود کـه تقویـت دو     اسکینراست که رفتار را نیرومند کند. 
تقویت موجـب  . دهد کند و به فرد پاداش می ید مدارد: رفتار را نیرومن

 .دهد یشود، بلکه احتمال تکرار شدن آن را افزایش م رفتار نمی

 تقویت در قرآن
عمده تفاوت تربیت الهی و تربیت غیرالهی بـه نـوع انگیـزش آن    

بیشــترین نقــش را بــراي  گــردد. قــرآن و ائمــۀ اطهــار برمــی
هایی که ماندگار بودند؛  هاي معنوي قایل بودند؛ انگیزش انگیزش

 تأثیر نبود. هاي مادي نیز وجود داشت و بی هرچند گاهی انگیزش
براي شناسایی مفهوم تقویت در قرآن، ابتدا باید توجه داشت 
کــه انســان از منظــر قــرآن، چگونــه تعریــف شــده و داراي چــه 

هـاي او را   ت تا بتوان بر اساس آن رفتـار، انگیـزه  هایی اس ویژگی
 هدایت کرد و به کمال رساند.

 شناسی قرآن انسان
تبیین و کاربرد صحیح هر نـوع نظریـه، روش و شـیوه، مسـتلزم     
شناخت کامل افراد و کاربردهایی است که موضـوع آن نظریـه و   

از ») تعلـیم و تربیـت  «روش است. تقویت (و در معناي عـام آن،  
اعمالی است که مستقیماً با وجود آدمی یا ـ بهتر بگوییم ـ با  جمله

ابعاد گوناگون وجود او سروکار دارد، و تا شناخت درستی از انسان 
توانیم انسان را در مسیر سعادت حقیقـی خـود    نداشته باشیم، نمی

قرار دهیم. هرقدر این دانش، یعنی شناخت ابعاد وجود انسـان یـا   
تـر و   روحانی، روانی و اجتمـاعی او دقیـق  مراتب حیات جسمانی، 

 تر باشد، تأثیر اقدامات و اعمال تربیتی بیشتر خواهد بود. عمیق
نیازهاي اصـلی بـراي    هاي او از پیش شناخت انسان و ویژگی

است؛ زیرا  »تقویت« جمله بحـث شناختی، از ورود به مباحث روان
صـفات، هاي وجودي،  کند تا ساحت ها به ما کمک می این ویژگی

گونـه   نیازهاي انسان را بهتر بشناسـیم و ایـن   رایـز، وغو  لامیـا
 .ناپذیر است امري اجتناب »تقویت«مفهوم مباحث در شناخت 

 ۀبـر جنبـ   هانسان موجودي دوساحتی اسـت؛ یعنـی عـالو   . 1
) و 72 :ص( اسـت  یرمـادي نیـز برخـوردارغجسمانی، از سـاحت 

 ).11 :هسجد( است حبخش اصیل وجود انسان، رو
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انسان موجودي است داراي دو بُعد مادي و معنـوي، و یـا 

شـمار  روحانی و جسمانی. وجود جسـم امـري بـدیهی به

آید، اما براي اثبات روح مجرد، دالیل عقلی گونـاگونی  می

ها از  وجود دارد که یکی از آنها چنین اسـت: همـۀ انسـان

با وجود یابند و  خود را یگانه می» من«هنگام تولد تا مرگ، 

هاي  هاي بدن، تغییر در برخی از ویژگی دگرگونی در سلول

ها و  جسمی و روانـی و گـاه از دسـت دادن برخـی انـدام

نامیده » من«جایگزینی آنها با اعضاي دیگر، تفاوتی در آنچه 

کنند. این حقیقت، که با علم حضوري  شود، احساس نمی می

ی یگانه به دهندة آن است که واقعیت شود، نشان دریافت می

بخشـد و بـا وجـود  همۀ مراحل زندگی انسان وحـدت می

مانـد  تغییرات گسترده در جسم آدمی، همـواره ثابـت می

 ).165، ص1390(مصباح، 

وجود روح از منظر آیات و روایات نیز امري مسلم و تردیدناپـذیر  
، از بعـد دوم انسـان بـا    »مؤمنون«سورة  14است. خداوند در آیۀ 

کند و خود را به خاطر چنین خلقی،  یاد می» یگرخلقتی د«عنوان 
 خَلَقْنَـا  ثُـم «نامد و هم شایستۀ تقدیر:  می» احسن الخالقین«هم 

ونَا  عظَامـاً  الْمضْـغَۀَ  فَخَلَقْنَا مضْغَۀً الْعلَقَۀَ فَخَلَقْنَا علَقَۀً النُّطْفَۀَ فَکَسـ 
ظَامماً الْعلَح ثُم رَآخَ خَلْقاً أَنْشَأْنَاه كارفَتَب نُ  اللَّه سـینَ  أَحق؛ »الْخَـال
 به صورت را علقه و ،] بسته خون[=  علقه به صورت را نطفه سپس
 به صورت را مضغه و ،] شده جویده گوشت شبیه چیزي[=  مضغه

 سپس پوشاندیم، گوشت ها استخوان بر و درآوردیم، هایی استخوان
 بهتـرین  که خدایی است بزرگ پس دادیم. اي تازه آفرینش را آن

 !است آفرینندگان
تري به بعد دوم یا بعد روحانی انسان  آیۀ دیگري که اشاره صریح

سـورة   7است که مفـاد آن عینـاً در آیـۀ    » حجر«سورة  29دارد، آیۀ 
شود که حقیقـت   نیز تکرار شده است. از این آیات استفاده می» ص«

آیـد.   نسان به وجود نمیروح، چیزي غیر از بدن است، و تا آن نباشد ا
کرامتی که خدا به انسان مرحمت فرمود و مظهر آن، امر بـه سـجدة   

نْ  فیـه  نَفَخْت«َفرشتگان در برابر اوست، در نکتۀ  ی  مـ وحـنهفتـه  » ر
، 1390اســت، وگرنــه بــدنِ تنهــا لیاقــت ســجده را نــدارد (مصــباح، 

ر دو ). بر اساس این مبنا، تقویت و انگیزش باید نـاظر بـه هـ   177ص
 نگري باید پرهیز کرد. سویه جنبۀ وجودي انسان باشد و از یک

اساس، اگرچه در تقویت باید به هـر دو جنبـۀ وجـودي     براین

انسان توجه کرد، ولی اولویت با جنبۀ روحانی انسان اسـت؛ زیـرا   
حقیقت و اصالت حیات هر کس بـه روح او بسـتگی دارد و امـور    

 پرورش بعد روحانی افراد باشد. ساز براي مادي باید مقدمه و زمینه
 پایان زندگی او نیست گانسان موجودي جاودانه است و مر. 2

آور است. هر  ). تصور فنا و نابودى براى انسان وحشت64 :عنکبوت(
کس دوست دارد از حیات جاودان برخوردار باشد. شـیطان بـراى   

را فریب آدم و حوا، از همین عالقه استفاده کرد و شجرة ممنوعه 
ک علـى شَـجرَةِ     «معرفى کرد و گفت: » درخت حیات« لْ أَدلـُّ هـ

خواهى تو را به درخت جاودانگى راهنمایى کنم؟  ؟ آیا نمى»الْخُلْد
). تجربۀ شخصی ما نیز نشان 77، ص 1376) (شیروانى، 120(طه: 
دهد که میل به بقا و داشتن عمر طوالنی در همه ما وجود دارد.  می

کنیـد،   ید: مرگ، که به طور طبیعی از آن فرار میفرما خداوند می
 ).8روزي تو را فراخواهد گرفت (جمعه: 

فــیض و  صــدرالمتألهینبرخــى از فالســفۀ مســلمان، از جملــه 
، وجود این فطرت در نهاد انسان را یکى از برترین دالیل بـر  کاشانى

گوینـد:   دانند و مـى  صحت و حقیقت مسئلۀ معاد و زندگى جاودان مى
انسان داراى زندگى جاودان و ابـدى نبـود، چـرا دسـت آفـرینش      اگر 

گذاشـت، و حـال آنکـه در     چنین فطرتى را در نهاد آدمى به ودیعـت  
دستگاه آفرینش و نظام هستى، چیزى گزاف و بیهـوده خلـق نشـده    

). بنابر ایـن گـرایش، نـوع و    55، ص 1367است (شفیعى مازندرانى، 
اي باشـد   به انسان، باید به گونـه ها و تقویت و امور متعلق  شکل لذت

که بیشترین نتایج را به همراه داشته و همچنین به صـورت پایـدار و   
 مستمر باشد.

و داراي کرامت تکوینی و گرا دارد  لانسان ماهیتی ذاتاً کما. 3
ترین امیال انسان است  اکتسابی است. میل به کمال، یکى از اصیل

از امیال فطـرى دانسـت؛    توان آن را منشأ و اساس بسیارى و مى
خواهد سعۀ وجودى هرچه بیشترى بیابد و علمش،  یعنى انسان مى
اش و حیاتش ـ همه ـ نامحدود و مطلق گردد. میل    قدرتش، اراده

به کمال فقط به انسان اختصاص ندارد، بلکه شـامل حیـوان نیـز    
شود. آنچه ویژة انسان است، درجۀ خاصى از این کمال است که  مى

شود. به بیان دیگر، تفاوت میان انسان و حیوان  یافت نمى در حیوان
در حوزة تشخیص مصداق کمال است. حکما و عرفا بر وجود این 

باره  در این آبادى اللّه شاه آیت .اند گرایش فطرى تأکید بسیار کرده
یابیم که او عاشق کمال  گوید: اگر ما به فطرت رجوع کنیم، مى مى
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ر به همه حقایق کیهانى آگاه شود، آن که اگ طورى مطلق است، به
 ).83ـ81، ص1376کند (شیروانی،  را آرزو مى

شـود: ایـن    کمال مورد عالقۀ انسان به دو بخش تقسیم مـی 
» تکامـل قـدرت  «و » تکامل علمی«کماالت در دو شاخۀ اصلی 

دو میل » طلبی قدرت«و » جویی حقیقت«گیرد. بنابراین،  شکل می
انسان » خواهی کمال«تر  صلی میل اساسیمنزلۀ دو شاخه ا است، به

 ).186ـ185، ص1388(مصباح، 
تواند  توجه انسان به آنچه هست (کماالت موجود) و آنچه می

باشد (کماالت مفقود) در ایجاد اهداف عالی براي انسان بسیار مؤثر 
است؛ زیرا ایجاد انگیزه چیزي غیر از درك فاصله است و باید که 

 فته، نیست.خود انسان آن را پذیر
ــار و داراي اراد . 4 ــودي مخت ــان( آزاد ةانســان موج  )، 3 :انس

ل منــد از نیــروي عقــل و مســئو     ه)، بهـر36 ت:قیام( هدفمند
انسان، توانایی » اختیار«مقصود از  .رفتارهاي اختیاري خویش است

رو، پـس از سـنجش    هاي پـیش  انتخاب یک گزینه از میان گزینه
میان آنهاست. اصل اختیار آدمی و قدرت انتخاب هـم بـه لحـاظ    
عقلی قابل اثبات است؛ زیرا در غیر این صورت، هم فلسفۀ ارسال 

جهت رود و هم از  رسل و انزال کُتب از سوي خداوند زیرسؤال می
کند؛ ماننـد:   نقلی و وجود آیاتی که این قدرت انتخاب را تأکید می

 اتَّقَى فَمنِ آیاتی علَیکُم یقُصونَ منْکُم رسلٌ یأْتینَّکُم إِما آدم بنی یا«
لَحأَصو ففَلَاخَو لَیهِمع ملَاهزَنُونَ وفرزندان )؛ اي35(اعراف: » یح 
 براي مرا آیات که بیایند سراغتان به شما خود از رسوالنی اگر آدم،
 پیشه پرهیزگاري که کسانی .)کنید پیروي آنها از( کنند، بازگو شما
 دیگـران  و خـویش  اصـالح  در و( دهند انجام صالح عمل و کنند

 هدینَاه إِنَّا«شوند.  می غمناك نه و آنهاست بر ترسی نه ،)بکوشند
 نشـان  او بـه  را راه )؛ ما3(انسان: » کَفُوراً إِما و شَاکراً إِما السبِیلَ
 ».!ناسپاس یا) گردد پذیرا و( باشد شاکر خواه دادیم،

 لوازم اختیار در انسان
. انسان موجودي هدفمند است. او در همۀ افعال اختیاري خـود،  1

هدف نیز خالی از اهدافی  کند. اعمال به ظاهر بی هدفی را دنبال می
ها با یکدیگر، نه در اصل  نیست. تفاوت انسان »سرگرمی«همچون 

 اند. داري، بلکه در نوع اهدافی است که براي خود برگزیده هدف
. کمال حقیقی انسان جز با انجـام افعـال اختیـاري بـه دسـت      2

آید. بسیاري از موجودات با پشت سر نهادن مراحل زندگی خـود،   نمی
     ر اسـت، دسـت   به صورت طبیعی، به کمـالی کـه بـراي آنهـا متصـو

یابند؛ اما چون آدمی موجودي مختار است، کمال حقیقـی خـود را    می
آورد. البته ممکن است وجود برخی  جز با عمل اختیاري به چنگ نمی

امکانات و فراهم شدن برخی از شرایط بـه عـواملی خـارج از قـدرت     
اختیار انسان وابسته است؛ ولی بـه هـر حـال، تـأثیر نهـایی آنهـا در       

 شقاوت انسان، بستگی به اراده و اختیار خود او دارد. سعادت یا
ها  ها، بینش . تحقق اعمال اختیاري در گرو برخورداري از توانایی3

یابـد کـه بـر     هاست. یک عمل اختیاري هنگامی تحقق می و گرایش
اي که میل و  انجام آن توانا باشیم، چگونگی و چرایی آن را ـ به اندازه 

بـدانیم، و آن را در شـرایطی خـاص،    ـ د انگیـز  کششی در مـا برمـی  
 هاي دیگري که با آن در تزاحم است، بشماریم. تر از خواستنی مطلوب

نکتۀ درخور توجه آن است که پیدایش و افزایش بینش نسبت 
اي مستقیم با پیـدایش و افـزایش    به سود یا زیان یک کار، رابطه

 گرایش نسبت به انجام یا ترك آن دارد.
تـوان   ت که تنها با پذیرش این مبناست که میباید توجه داش

امکان تعلیم و تربیت اختیاري را اثبات کرد و متربی با پذیرش این 
تواند بر عوامل بیرنی غلبه کرده، در جهت بهبود وضعیت  مبنا، می

خود تالش کند. همچنین با شناسایی عواملی کـه در تقویـت یـا    
را براي استفادة درست  تضعیف ارادة انسان نقش دارند، باید زمینه

 از این نیرو فراهم ساخت.
طبیعت «انسان سرشتی مخصوص به خود دارد که از آن به . 5

مشترك،  منظـور از طبیعـت .شود تعبیر می» فطرت«یا » مشترك
 ).30 :روم( هاي فراحیوانی است ویژگی
سرشت و «و » ایجاد«، »خلق«در لغت، به معناي » فطرت«
؛ فراهیدي، 222، ص13ق، ج1421(ازهري، آمده است. » طبیعت
اي خاص  در اصطالح، به گونه» فطرت). «418، ص7ق، ج1409

شود که مخصوص انسان و غیرتقلیدي است؛  از آفرینش اطالق می
هـا،   بدین صورت که نیازمند تمرین و استاد نبوده، در همۀ زمـان 

ها و براي همه ثابت است؛ قابل شدت و ضعف بوده و مبدأ  مکان
 ).73، ص1388مۀ فضایل انسانی است (کبیري و معلمی، ه

، »دانـش «در سـه ناحیـه   ـ بـه ترتیـب    ـ فطریات در انسان  
 ۀزمینـ  یابد. در فعلیت می شود و شکوفا می» گرایش«و » ارزش«

 ۀشود. در زمین ها به شکل توصیفی و خبري بیان می دانش، گزاره
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نیز  ها . گرایشدستوري دارد هاي حاکی از آنها شکلی ارزش، گزاره
در انسان  ،ها که پس از شکوفایی ارزشاست  حاالت نفسانی برخی
گیري وي به سوي هدفی واال و مقدس  موجب جهت آید و می پدید
فطرت امرى تکوینى و جزئى از سرشت انسان است که شود.  می

شود. این ودیعۀ الهى در نهاد  به بعد روحى و معنوى او مربوط مى
تواند زمینـۀ حرکـت،    حقیقت، ظهور و بروز یابد، مىانسان اگر به 

 کمال و رشد وى را در مسیر عبودیت الهى فراهم آورد.
بر اساس این ویژگی، تقویت رفتار باید همسو و همراه با فطـرت  
انسانی و در تمام نواحی آن، یعنی دانـش، گـرایش و ارزش صـورت    

 ن سازد.گیرد تا انسان را به کمال حقیقی و واقعی خود رهنمو
هـاي روحـی    هاي گوناگون انسان: از دیگر ویژگی . گرایش6

هاي اوست. اگر تمایل و گرایش در  انسان، تنوع تمایالت و گرایش
گونه تحریک و  انسان نباشد صرف آگاهی از کمال و خوبی، هیچ

گونه  تشویقی را به سوي اقدامی عملی در پی نخواهد داشت. همان
هـا یکـی از    ، توجـه بـه گـرایش   که در بحث از فطرت بیان شـد 

افتد که  هاي شکوفایی فطرت است و تربیت وقتی مؤثر می زمینه
 مطابق فطرت انسان و همسو با آن باشد.

عوامل پیشایند رفتار دربرگیرندة یک بعد شناختی و یک بعـد  
تعبیـر  » میـل و غریـزه  «گرایشی یا آن چیزي است که از آن به 

و روایات، ابعـاد وجـودي انسـان را     گیري از آیات شود. با بهره می
. 2. حـوزة شـناخت؛   1توان به سه بخش یا حوزه تقسیم کرد:  می

 . حوزة رفتار.3حوزة گرایش و میل؛ 
دهی رفتار است. میل و گرایش، نیـروي   نقش شناخت، جهت

آیـد. حـوزة رفتـار نیـز      دهندة رفتار به حساب می محرك و انرژي
که نمود آشکار و بیرونی بخشی از وجود و شخصیت انسان است 

هاي موجود در انسان، که در جهت موضوع  ترین گرایش دارد. مهم
هـا در   پژوهش نیز هست، در اینجا بیان خواهد شد. ایـن گـرایش  

، نوع و اَشـکال آن و همچنـین چگـونگی آن    »تقویت«تعریف از 
 تواند راهگشاي بسیار مناسبی باشد. می

 الف) حب ذات
ترین غریزة مشترك بین انسان  رین و زیربناییت غریزة حب ذات اصلی

و حیوان و عمده دلیل براي نهایی بودن لذت پایدار براي انسان است. 
توانـد غریـزة    ترین معنا یا نمود آن مـی  ترین و بدیهی ترین و عام ساده

باشد. تفاوت اساسی بین انسان و حیـوان در  » جذب لذت و دفع الم«
تواند طوري تربیت شود کـه   سان میغریزة حب ذات، این است که ان

 عالوه بر لذات مادي، از لذات اخروي نیز برخوردار شود.
 و انسـانى  رفتـار  و هـا  گـرایش  غالبـاً که  ،حب ذات ةجهت غریز

 اسـت  خویش از بردن لذت گیرد، مى شکل آن پایۀ بر او هاى خواسته
ارتبـاطى اسـت کـه بـا مـا پیـدا       خاطر و لذت بردن از سایر چیزها به 

بریم. پـس هـر کسـى خـود را      اى است که از آنها مى کنند و بهره مى
 ،بـرد  از وجود خودش لذت مـى  ،دوست دارد و بیش و پیش از هر چیز

اسـت کـه آنهـا بخشـى از      سـبب او به چیزهاى دیگر بدان  ۀو عالق
 ).93، ص1384(مصباح،  کنند را تأمین مى او هاى نیازها و خواسته

 ب) گرایش به خداجویی
ها، میلِ ویژه و نهان در ژرفاي وجود انسان به  بستگی از همۀ دل برتر

خداست. این میل، نه از گونۀ احساس و نه از گونۀ عواطـف، بلکـه از   
تر است؛ و ازآنجاکه کمال نهایی انسان به آن  تر و پنهان دو لطیف این 

وابسته است، شکوفا کردن آن نیز اختیاري و بـه دسـت خـود انسـان     
را » میل به پرسـتش و خـداجویی  ). «152، ص1392 است (مصباح،
هـاي   هاي اصیل و دیرپاي انسان است که آثار و جلوه یکی از گرایش
 شود. هاي زندگی بشر مشاهده می آن در همۀ دوره

خواست و میل پرستش باید به چیزي تعلـق گیـرد کـه همیشـه     
ز اهللا حاضر باشد؛ محبوبی باشد که بتوان هماره در کنار او بود؛ و او ج

نیست. به دنبال محبت به خدا، آنچه مربوط به خداست محبوب انسان 
)؛ ولـی خداونـد   7(حجرات: » الْإِیمانَ إِلَیکُم حبب اللَّه ولَکنَّ«شود:  می

شـود؛   ایمان را محبوب شما قرار داد. ایمان به خدا محبوب انسان می
توان رسید که  یچون راهی به سوي خداست، و در پرتو آن، به جایی م

» الْأَعلَى ربه وجه ابتغَاء إِلَّا«انسان در زندگی هیچ خواستی نداشته باشد: 
)؛ بلکه تنها براي جلب خرسندي پروردگارش که بسی برتـر  20(لیل: 

 )153ـ152، ص 1390کند) (مصباح،  است (انفاق می
گرایش به خداجویی و خداپرسـتی ریشـه در حـب ذات دارد.    

 معتقد است:اهللا مصباح  آیت
محبت موجود در ذات نفس منحصر به خوددوستی یا حبّ 

ذات نیست، بلکه عشق به خـدا و پرسـتش او نیـز جـزو 

هاي فطري انسان است که ریشه در ذات نفس دارد  گرایش

 .)183، ص1388(مصباح، 
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 جویی ج) میل به حقیقت
سان است. هاى بنیادین ان دوستى یکى از گرایش جویى و دانش حقیقت

کند و در  مى این گرایش از همان روزهاى نخستین حیات آدمى ظهور
گردد. شناخت حقیقت بـراى انسـان، مطلوبیـت ذاتـى و      او شکوفا مى

وجـوي   جویی، انسان را به جست ارزش استقاللى دارد. میل به حقیقت
کند. اینکه خداوند در قـرآن   حقایق و درك و شناخت آن تحریک می

کند، خود دلیل بـر   تکیه می» حقیقت«و » حق«در جاهاي متعدد، بر 
جویی را در انسان پذیرفته و نقـش   ه قرآن میل به حقیقتاین است ک

 آن را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفتار قبول دارد.
وجود گرایش به شناخت حقیقت در انسان، حتى اگر سود و نفـع  
عملـى نداشـته باشـد، امـرى وجـدانى و بـدیهى اسـت. حقیقـت یـا          

و انسـان   جویى از نظر فیلسوفان، همان کمـال فطـرى اسـت    حقیقت
خواهد کمال پیدا کند؛ یعنى حقایق جهـان را درك نمایـد    بالفطره مى
 ).75، ص 1376(شیروانى، 

 د) گرایش به فضیلت و رذیلت
بینـد، صـداقت را امـر     ها می هر کس در درون خویش، توجهی به فضیلت

 دانــد، و شــمارد، جــزاي احســان و محبــت را احســان مــی مطلـوبی مــی 
کنـد. از سـوي دیگـر، رفتـار      را تحسین مـی  ازخودگذشتگی در راه هدف

شـود. انسـان بـه صـورت      زشت و ناپسند هم در جوامع، زیاد یافـت مـی  
هاى اخالقـى (ماننـد عـدالت و صـداقت) گـرایش دارد؛       طبیعى به ارزش

دانـد. در برخـى از آیـات قـرآن      ها را ناپسند مـى  گونه که ضدارزش همان
ى به خیر و فضیلت اشـاره  کریم، به وجود فطرت اخالقى بشر و گرایش و

ها به طور عمـوم، از حـس اخالقـى     شده است. بر اساس این آیات، انسان
ـاهى دارنـد.    مشترکى برخوردارند و نسبت به اصول اخالقى، شناخت و آگ
این آگاهى اکتسابى نیست، بلکه ریشه در ذات و فطرت آدمى دارد. برخى 

طلبـى   و منفعـت  نحوى بـه گـرایش مـادى    اند این گرایش به گمان کرده
ـیچ  گردد. این تصور، تصورى غلط است؛ زیرا اگر بازمى گونـه منفعـت و    ه

هـاى اخالقـى گـرایش     سود مادى فرض نشود، باز هم انسان بـه ارزش 
خواهى به نوعى سودجویى بـازگردد، ایـن سـود، سـود      دارد، و اگر فضیلت

 ).73ـ63، ص 1389روحى و روانى است، نه مادى (مصباح، 

 طلبی یی و سعادتجو ) لذت ه
بـراي   ،با بررسی آیات قرآن کریم در ارتباط با لذت و سعادت انسـان 

تنها این میـل طبیعـی    یابیم که قرآن کریم نه دیدگاه قرآن درمی ۀارائ
کند، بلکه یک سلسله از تعالیم خود را بر آن مبتنی  انسان را انکار نمی

یعنی وقتی انسان را به پیـروي از دسـتورهاي خـدا تشـویق      ؛کند می
دهد که اگر این راه را بپیمایید بـه لـذت و سـعادت     وعده می ،کند می
کنند بـه دوري از   کسانی را که از این راه سرپیچی مینیز رسید، و  می

کند. سراسـر قـرآن    لذات و ورود به عذاب و درد و بدبختی، تهدید می
سعادت و لذت، و انذار از عذاب و شقاوت است. در آکنده از بشارت به 

و » فـرح «، »فـوز «، »فـالح «، »سعادت«همه مواردي که تعبیرهاي 
چـون  انسان معنایش همین است که  ،امثال آنها در آیات به کار رفته

باید به دستورهاي  ،بختی است یابی وخوش طالب سعادت و فوز و کام
 .ددینی عمل کند تا به آن فوز مطلوب برس

هـا و   اش خیلی وسیع اسـت و شـعبه   دایرهاین گرایش و میل فطري 
 ۀتـوان همـ   مـی  مجموع،کند و در  فروع بسیار، متنوع و گوناگونی پیدا می

بـه  ـ ویژه   هبـ سه بخش متمایز تقسیم نمود: یک بخش آنها که  بهآنها را 
ـتند    ،شود. بخش دوم آنها بدن انسانی مربوط می میـان   ،کـه بینـابین هس
روح با بدن و پیوند آن دو مربـوط   ۀبه رابط دیگر، روان و بدن و به عبارت

 است.بخش سوم آنها که مخصوص روح و روان آدمی  .شوند می
هـا و ضـد    بر اسـاس دیـدگاه اسـالمى، پـس از بررسـى ارزش     

هاى انسانى، ماهیت اساسى انسان، ابعاد روحى، نیروهاى مثبت  ارزش
آیـد کـه    درونى وى، این نتیجه به دست مـى و منفى و توانایى هاى 

رفتار آدمى هر لحظه تحت تأثیر نیروهاى مثبت و منفى اسـت و بـه   
هاى  هاى انسانى در او تقویت شده باشد و ویژگى هر میزان که ارزش

انسانِ رشد یافته و کامل اسالمى بر او حاکم باشد و در جهـت قـرب   
هاى معنـوى در   ها و جاذبه هالهى گام بردارد، به همان میزان نیز انگیز

هـاى   او کارساز خواهد بود، و به عکس، به هـر قـدر نیروهـا و ارزش   
هاى پسـت شـکل    منفى بر وجود او حاکم باشد، رفتار او توسط انگیزه

هـاي   گیرد. در این دیدگاه، تقویت باید همسو با فطرت و گـرایش  مى
 نعکس سازد.حقیقی انسان باشد تا در این فرایند بهترین نتایج را م

 گیري نتیجه
توان تعریفی اجمالی از  شناختی قرآن، می با تکیه بر دیدگاه انسان

 گردد: استنتاج کرد که در چند گزاره بیان می» تقویت«هاي  ویژگی
. تقویت منحصر در جنبه مادي و بعد جسمانی انسان نیسـت و  1

 باید جنبۀ روحانی و معنوي انسان را نیز در نظر گرفت.
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ویت در بین دو بعد جسمانی و روحانی انسان، با جنبۀ روحانی . اول2
و معنوي اوست، و تقویت مادي و جسمانی نیز باید در راستا و 

 همسو با آن باشد.
. تقویت باید در جهت کمال و سعادت حقیقی انسان صورت گیرد 3

 و همسو با کرامت ذاتی او باشد.
هدفمنـد و بـا اعطـاي    . تقویت باید با اختیار انسان، به صـورت  4

 بینش، گرایش و توانایی الزم صورت گیرد.
. تقویت باید مطابق با فطرت و سرشت حقیقی انسان بوده و در 5

 هاي هر فرد باشد. ها، توانایی نتیجه، همسو با گرایش
هـاي   توان بـر اسـاس نیازهـا و گـرایش     در نهایت، تقویت را می

نـد اینکـه تقویـت را    انسانی به انواع گوناگونی تقسـیم کـرد؛ مان  
طلبی، به تقویت  توان با توجه به گرایش به خداجویی و سعادت می

جویی و حـب ذات، بـه تقویـت مـادي ـ       معنوي، و بر اساس لذت
تر مستلزم دقت در آیات و  بندي دقیقجسمانی تقسیم کرد. تقسیم

بیان پیامدها و آثار رفتار است که خود تحقیـق و پژوهشـی    ةنحو
 د.طلب مستقل می

هاي بین تقویـت از دیـدگاه    هاي مذکور تفاوت توجه به گزاره
هـا را   کنـد. ایـن تفـاوت    رفتارگرایی و قرآن کریم را مشخص می

 :کردگونه بیان  نتوان ای می
ـ تقویت از دیدگاه رفتارگرایی، برخاسته از محیط طبیعی و یا اجتماعی 

رفتـه از  تواند، هم برگ که تقویت از دیدگاه قرآن می است، درحالی
 محیط باشد و هم برخاسته از فطرت و سرشت انسانی.

شناختی رفتارگرایان مبتنی بر جبر محیطی است و  ـ دیدگاه انسان
هـاي   درنتیجه، تقویت نیز بر همین مبنا و بر اساس وابستگی

گیـرد. ولـی از دیـدگاه قـرآن،      طبیعی یا قراردادي صورت می
واند با توجه به اهداف ت انسان داراي اختیار و اراده است و می

 متفاوت، دست به انتخاب بزند.
ـ تقویت از دیدگاه رفتارگرایان، منحصر در تقویت مادي ـ جسمانی 
است؛ اما از نظر قرآن کریم، تقویت هم جنبۀ مادي و دنیوي 
دارد و هم داراي جنبۀ روحانی و اخـروي کـه بعـد معنـوي و     

 ار است.اخروي آن از اهمیت و اولویت بیشتري برخورد
دهی و رفتـار   تقویت در رفتارگرایی، در جهت افزایش نرخ پاسخ ـ

مطلوب است؛ اما از دیدگاه قرآن، تقویت باید در جهت کمال و 
 سعادت حقیقی انسان صورت گیرد.
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