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  قرآن دگاهید از انگیزه ایجاد در قیتشو روش بهی نگاه
  *عبدالرحیم اخالقی

  چكيده
هاي گوناگوني به  قرآن كريم با ترسيم حيات طيبه و نشان دادن راه وصول به آن، از روش

هاي مهم  منظور ايجاد انگيزه در انسان براي وصول به هدف بهره برده است. يكي از روش
است. » تشويق«ايجاد انگيزه در انسان، براي وصول به حيات طيب و هدف مطلوب، براي 

هاي قرآن گسترة وسيعي دارند؛ هم به لحاظ كلمات كه بدين منظور استفاده شـده،   تشويق
از نظـر مشـوقان و هـم متعلقـات       اند، هم هم به لحاظ افرادي كه مورد تشويق قرار گرفته

رسد، وجه  براي افراد شايسته لحاظ شده است. به نظر مي هاي متعددي كه تشويق و پاداش
هاي گوناگون بيـان شـده اسـت، جنبـة انگيزشـي       ها، كه به شيوه مشترك همة اين تشويق

آنهاست. اين مقاله، موضوع فوق را با توجه به آيات قـرآن كـريم و بـا اسـتفاده از روش     
  توصيفي ـ تحليلي تبيين كرده است.
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  مهمقد
وظایف مهم مدیر در سازمان، ایجاد انگیزه و عالقه به اجراي کار است؛ یعنی ایجاد  ازیکی 

بـدین   .یا تقویت نیرویی درونی در کارکنان که باعث بروز و تداوم رفتارهاي خاصـی شـود  
انـد. همـۀ ایـن     ارائه کـرده متعددي دربارة انگیزش هاي  منظور اندیشوران حوزة رفتار نظریه

خـاص حـاکم بـر جامعـۀ     هـاي   ها بر اساس مطالعات تجربـی و بـا فرهنـگ و ارزش    نظریه
رسد در جوامع اسالمی با توجـه بـه فرهنـگ     صاحب نظریه صورت گرفته است. به نظر می

حاکم بر آن و با استفاده از دستاوردهاي دانـش بشـري، بایـد بـه مقولـۀ      هاي  دینی و ارزش
  ست.ینگر اسالمیهاي  بر مبناي آموزه »انگیزش«

 و انسـان  خـالق  المکـ  هی کـ تاب؛ کاست قرآن از استفاده نهیگز نیتر مطمئن ریمس نیا در
یـرد و  گ یمـ  سرچشـمه االهـی   زالیـ ال علـم  از هی کمنبع؛ اوستي وجود ابعاد تمام به آشنا

 نامحـدودش  مـال ک بـه  دنیرس تا اوی زندگ آغاز از و است بشری اساسي ازهایني گو پاسخ
  ند.ک یم تیهدا راي و

ـ ا )2: بقره(.»است ارانکزیپرهي راهنماکی ش چیه بدون] قرآن[تابک نیا«  نیتـر  مهـم  نی
 بـا  هکـ بل نـد، ک ینمـ  بسـنده  هـدف  و راه دادن نشـان  بـه  فقـط  قرآناما  است، قرآن رسالت
 گـام  انسـان  تـا  ندک یم جادیا بشر در زینرا  میمستق صراط در تکحرة زیانگ خودهاي  روش

  بگذارد. قدماالهی  ۀبیط اتیح بهي ماد اتیح از گام به
 »قیتشـو  روش« برده بهره آن از انسان در زهیانگ جادیابراي  قرآن هیی کها  روش ازیکی 

 مردم، از اتکز گرفتن هنگام هک دهد یم دستور امبرشیپ به متعالي خدا نمونه،براي  است.
 وي سـاز  پاکشـان  وسـیله  بدان که بگیر ]زکات[ يا صدقه آنان اموال از«کند:  قیتشو را آنان
 کـن  دعا را ایشان و ]یده نما و نشو را حسناتشان یا اموال[= یبخشی فزون و برکت را آنان
  )103(توبه: .»داناست و شنوا خدا و آنان،ي برا استی آرامش توي دعا که

 بـه  و شـود  دعـا  آنـان ي بـرا  پردازند، یم زکات مردم کهی هنگام کند یم توصیه خداوند
ـ  دهند، یم انجام را خود واجب ۀوظیف زکات پرداخت با آنان شود. فرستاده درود ایشان ی ول

 مـردم  بایـد  نیـز  واجـب  وظـایف  دادن انجـام  برابر دری حت که است حقیقت اینبیانگر  آیه
 1شـود.  یمـ  انجـام  مـردم  از امبریـ پی قدردان و تشکر صورت به قیتشو نیا هشوند ک قیتشو

 را خود اموال زکاتي فرد کهی هنگام اند کرده نقل کرد. یم رفتار گونه همین خدارسول 
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 زکات چون و کرد؛ یم دعا را او و 2»علیه صلّ اللّهم« فرمود: یم حضرت آن داد، یم پیامبر به
  3.»علیهم صلّ اللّهم« کرد: یم دعا را آنان شد، یم حضرت آن تحویلي ا قبیله

 زیـرا  4؛است آنان خاطر آرامش ۀمای تو درود و دعا این که فرماید یم آن از پس خداوند
 احسـاس  را آن که گونه آن شود، یم نازل ایشان جان و دل براالهی  رحمت دعا، این پرتو از

 امـوال  زکـات  و گیرنـد  یمـ  قـرار  اوي جا در کهی کسان یا کنند. به عالوه، قدردانی پیامبر
 راي چیـز  ظـاهراً  اگر که بخشد یم آنان بهي فکر وی روح آرامشنوعی  پذیرند، یم را مردم

  5اند. بهتر از آن را به دست آورده اند، داده دست از
 زهیـ انگ نانکارک در آنک مک به توانند یم رانیمد ههاي مهمی ک روش ازیکی  زین امروزه

 اعتمـاد  و روحیـه  تقویـت  و رغبت و شوق ایجاد بای عنی است؛ »قیتشو روش«کنند،  جادیا
 آمـاده  وظـایف اجـراي   راه در اسـتعدادش  و نیـرو  تمـام ي کـارگیر  بـه ي برا را فرد نفس، به
کنـان اسـت،   ارک زشیانگ بر اثرگذاراي  شیوه قیتشو روش گفت توان یمرو،  از این سازد. یم

 .شود آنجانشین  تواند ینمي گرید زیچ ردک ادعا بتوان دیشاي که ا گونه  به

 يشناس مفهوم
ي نظـر  اتفاقی علم واژگان ازي اریبس همانند »زشیانگ« و »زهیانگ«ة واژ فیتعر در چند هر

 نیا وی درون استی عامل زهیانگ هک دارند توافق تهکن نیا در شناسان ۀ روانهم ندارد، وجود
ی عـ یطب ویکـی  زیف طیشـرا  بـا  را آن و دهـد  یمـ  جهـت  زد،یانگ یبرم را شخص رفتار عامل

  .سازد یم هماهنگ
 هر رفتار لیک جهت واند  ۀ فعالیتادام و آغازعامل  هستند، رفتار چراهاي همان ه:زیانگ

ـ ن اثـر  بر هی کدرون استیی روین زه،یانگی عبارت به 6.سازند می معین را فرد  در مبـود ک و ازی
تـأمین   را مبودشک و ازین آن تادارد  وامی تکحر به را او و دیآ یم وجود به فرد در ،یزندگ

 موجـب  را فرد رفتار هی کدروني روین و عامل از: است عبارت زهیانگ گرید فیتعر در ند.ک
 7دارد. یم وای خاص تیفعال بهکارا آش را او و دهد یم سوق نیمع جهت در و شود یم

 و تحریض ترغیب، و تحریک معناي به لغت، در و است انگیزیدن مصدر اسم ش:زیانگ
ك محـر  و سـائق  رغبـت،  عالقـه،  ل،یـ م از،ین چونی میمفاه با زشیانگ 8ت.اس آمده هیجان
 نظـر  از نند.ک یم استفادهۀ آنها هم از افراد ت،یموقع ای فرهنگ عالقه، برحسب و دارد ارتباط

  .دارندي تریشب اربردك کمحر و زهیانگ  از،ین میمفاهی علم
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 بسـنده  تعریـف  چنـد  بـه  کهاند  هاي متعدد تعریف کرده به گونه اصطالح دررا  انگیزش
 شود. می

 یـا  9.اوسـت  رفتـار  عامـل  و دهنـده  جهـت  ،كمحر هک است فرد درونی وضعیت انگیزشـ 
  10.ندک می هدایت را آن و دهد می نیرو رفتار به هک است نیرویی

هـاي   لکش به اشخاص شود می موجب هک نیروها از اي مجموعه از: است عبارت انگیزش«ـ 
  11».دنماین رفتار مختلف

هاي سازمانی ـ هـر گونـه     تالش زیاد در جهت هدفتمایل به «انگیزش عبارت است از: «ـ 
  12».مشروط بر آنکه این تالش توان برآورده ساختن یک نیاز فردي را داشته باشد، ـ هدف
 طریـق،  شـامل  رو ایـن  از؛ اسـت  نظـر  مـورد  کلمـه  عام مفهوم به اینجا در روش روش:

  شود. یم وشیوه اسلوب
بلکـه  پدیدآوردن و خلق کردن انگیزه نیست، تنها  »انگیزه ایجاد«عبارت  از منظور ایجاد:

 ست.ها حفظ، شکوفایی و تقویت انگیزه اعم از خلق،
شـاندن  ک يبـه معنـا  ، شـوق  ةل و از مـاد یاز باب تفع یاست عرب يا ق واژهیق: تشویتشو
 13.يامر يسوه ب ینفس آدم

بـه شـوق درآوردن و    يق بـه معنـا  یانـد: تشـو   دهکر ین گونه معنیق را ایز تشوین یبرخ
  14ردن است.کدلگرم  يزیستودن و به چ يرا در امر یسکو ي، زیردن به چکب یترغ

  يزشيانگهاي  هينظر ياجمال يبررس
ران و رهبـران در عصـر حاضـر    یمدمهم  يها مشغولی دلانگیزش و مسائل مربوط به آن، از 

ارائـه   یمعرفت ةن حوزیدر ا یمختلفالگوهاي ها و  هینظرنظران  علت، صاحبن یاست. به هم
انگیـزش  هاي  بسیار پربار، از نظر ارائه مفاهیم و نظریههاي  ی از دورهکی 1950 ۀ. دهاند کرده
از دو گرفتنـد،  بسـیار شـدید قـرار    هـاي   مورد حملـه  از نظر اعتماد و اعتبارگرچه ه ک است

انگیـزش  هـاي   ها سنگ زیر بنـاي سـایر نظریـه    این نظریه هکاند: نخست آن مهمبسیار جهت 
نان خـود  کارک ةها، مدیران براي توجیه انگیز عمل و در سازمان ۀه: در مرحلکدوم آن؛ هستند

 15د.ننک ها و اصطالحات فنی مربوط به آن استفاده می از این نظریه

  اند از: عبارتها  هین نظریا
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  ١٦(آبراهام مازلو)سلسله مراتب نيازها نظريه . ۱
بـط انسـانی در مـدیریت مقـارن بـا دوران رکـود       حاصـل از جنـبش روا  هاي  در میان بینش

پـرداز کالسـیک مـدیریت، در     مـازلو نظریـه  معروف انگیزشی  ۀاقتصادي بزرگ غرب، نظری
اي بنیـادین محسـوب    و نظریـه اسـت  مورد نیازهاي اساسی انسان از اهمیت ویژه برخوردار 

راد در لحظـات  ر افـ دارنـد کـه رفتـا   مراتبی نیازهاي آدمی سلسله » ولزام«شود. به اعتقاد  می
شـود،   گیرد. هنگامی که ارضاي نیازهـا آغـاز مـی    ترین نیاز قرار میخاص تحت تأثیر شدید

تغییري که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جاي نیازهاي قبل، سـطح  
و محرك رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیـب تـا پایـان    یابد  میاهمیت  دیگري از نیاز

و نوبـت را بـه دیگـري    کنند  میفروکش  و پس از ارضاگیرند  میسلسله مراتب نیازها اوج 
اند که بـه ترتیـب    آدمی در پنج طبقه قرار داده شده يازهایه، نین نظریسپارند. بر اساس ا می

یـا   نیازهـاي اجتمـاعی   .3؛ اي ایمنـی و تـأمین  نیازهـ  .2؛ نیازهـاي زیسـتی   .1ند از: ا عبارت
کردن تمـام  یعنی شکوفا ؛خود شکوفاییاز به ین .5؛ نیاز به احترام .4؛ احساس تعلق و محبت

  17استعدادهاي پنهان آدمی.

  y و x يةنظر. ۲
ه آن کـ منفـی   اصوالً دیدگاه کرد: یکدو دیدگاه متمایز از انسان ارائه  گریگور کداگالس م

بر این فرض  x ۀنامید. اساس نظری yۀ را نظری ه آنکدیدگاه مثبت  کخواند و ی xۀ را نظری
گیـرد   مـی  بر این اساس قرار y ۀند. و نظریا کمپایین بر فرد حا ةهاي ردکه نیازگیرد  قرار می

 yۀ ه مفروضـات نظریـ  کـ بر ایـن بـاور بـود     ند. گریگورا کمباالتر بر فرد حا ةه نیازهاي ردک
ه: کـ رد کـ این او پیشـنهاد  ؛ بنـابر از اعتماد بیشتري برخوردارند xۀ رینسبت به مفروضات نظ

ارهاي همـاورد طلـب، و روابـط    پذیرفتن کت در تصمیم گیري، پذیرش مسئولیت و کمشار
 را فـرد  شغلی انگیزش وسیله بدان توان می هک استهایی  ها یا رهیافت ارگري از جمله راهک
  .18رسانید ثرکا حد به

  ها زانندهيوانگي روان بهداشت عواملة نظري. ۳
 بهداشـتی  عوامـل  و انگیزشی عوامل بر خود رفتاريهاي  نظریه بیان براي هرزبرگک فردری

اند:  شده بندي طبقه عامل دو عنوان تحت اساسیهاي  نیاز گوید می وکند  می یدکتأ محیطی یا
 از: نـد ا عبـارت  و شـوند  مـی  اراجـراي کـ   بـراي  فرد رضایت موجب هک انگیزشی عوامل .1
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 مربـوط  هکـ  محیطـی  یـا  بهداشـتی  عوامـل . 2؛ ارک نفس ارتقاي مسئولیت معرفت، امیابی،ک
 اران،کهم بین ارتباطات سرپرستی، دستمزد، و حقوق از: ندا عبارت و ارک محیط به دنشو می

 عوامـل  اگر ،نیست رضایت مخالفۀ نقط ار،ک از نارضایتی گوید: می هرزبرگ 19.ارک شرایط
 فقـط  هکـ بل شـد،  نخواهـد  شـغلی  رضـایت سبب  الزاماً شود، ارحذفک محیط از نارضایتی
 سیاسـت  و مـدیریت  مثـل ی هـای  ویژگی نیست. همرضایت  اما، شود می طرف بر نارضایتی

اند.  شده شناخته بهداشتی عوامل حقوق و اريک شرایط افراد، بین روابط پرستی، سر ت،کشر
 آرامـش  سـازمان  در و بـود  نخواهنـد  ناراضـی  افـراد  باشند مناسبی وضع در اگر عوامل این

 در را افـراد  انگیزشزمینۀ  بخواهیم اگر. نمود نخواهد ایجاد رضایت ولی، ردک خواهد ایجاد
 و شـناخت  پیشرفت،ۀ مسئل روي بر باید شویم آنهاک تحری موجب و آوریم فراهم سازمان

  20ورزیم. یدکتأ، ندک می رضایت ایجاد هک رشد و مسئولیت ار،ک ماهیت شهرت، سبک

 انگيزش جديدهاي  نظريه
 هک است شده ارائه زشیانگ مورد در زیني دتریجدهاي  هینظریۀ پیش گفته نظر سه بر عالوه

  شود. یم پرداخته آنها بهاینک به اختصار 

  (آلدرفر) ERGنظرية  .۱
نظریـۀ   و آن بـین  کـه ی هـای  تفاوت وجود با و شدهي ریز پایه نیازها اساس بر نیزنظریه  این

 عقیـده  بـه  اسـت.  کـرده  اصـالح  و کامـل  را آنی جهات از دارد، وجود نیازها مراتب سلسله
 دارد: وجودی آدم دری اساس نیاز سه آلدرفر،

 ؛اسـت  مـازلو ی امنیتـ  و فیزیولوژیـک ي نیازهـا  همـان  سـطح  هـم  کهی زیستي نیازها .1
 تفـاوت  21.رشـد ي نیازها .3 ؛است مازلو احترام و تعلقي نیازها مطابق که تعلقي نیازها .2

 تا ماند می بعديۀ طبق در قدر آن فرد دارد عقیده مازلو هک است این در رفلدرآ و مازلوۀ نظری
 امکنا باالتر سطح نیازهايي ارضا در هک فردي دارد عقیده رفلدرآ ولی، شود ارضا نیازهایش

 22.گردد می باز خود نیازهاي قبلی سطح به نهایت در، ماند می

 كللند مكي نيازهانظرية  .۲
 کسـب  بـه  نیـاز  .1 از: نـد ا عبـارت  کـه  دکـر  پیشنهاد را نیاز یای انگیزش عامل سه کللند مک

 سـه  این کهي افراد نظریه این اساس بر ی.دوست به نیاز .3 ؛قدرت کسب به نیاز .2 ؛موفقیت
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ی کارای و عملکرد از دارد، وجود دیگران از بیشتر آنها در موفقیت کسب به نیاز ویژه به نیاز
 دري بیشـتر ی انگیزشـ  نقـش  نیازهـا،  سـایر در مقایسه با  نیاز سه این و برخوردارندي بیشتر

 23.کند یم ایفا آنها عملکرد افزایش

 آدامزي برابري تئور .۳
 بری مبتن انگیزشۀ نظری یک واقع در و شود یم حاصلی اجتماعۀ مقایس فرایند از نظریه این

 وي نـابرابر  اجحـاف،  ظلـم، ی نوع شخص اگر مقایسه این در آدامزة عقید به است. شناخت
 ایجـاد  باعـث  تـنش  ایـن  شـود.  یمی روان فشار و تنشی نوع دچار کند، احساسی عدالت یب

 24است. وانصاف عدل کند یم تصور که آید یم بري چیز دنبال  به فرد وگردد  می انگیزش

 روم ويكتور از انتظارنظرية  .۴
 وي چیـز  بهی دستیاب به شخص عالقه میزان به انگیزش، که استاین نظریه آن  اولیه فرض
 در فرد نظر مورد تولید میزانی عبارت به دارد.ی بستگ است، قائل آن تحققي برا کهی احتمال

یک زمان مشخص، به هدف خاص او و پنداشت یا برداشت وي از ارزش نسـبی عملکـرد   
زند کـه بدانـد اوالً ایـن     تالش میبستگی دارد. براساس این نظریه یک فرد زمانی دست به 

کوشش به رسیدن به هدف انجامد؛ ثانیاً آن هدف براي او مهم است؛ ثالثاً بـه دسـت آوردن   
 25.کند و برآوردن آن نیاز ارزش این مقدار تالش را دارد آن هدف یک نیاز او را ارضا می

 رفتار تقويتة نظري .۵
 ایـن  براساس است. نظریه اینة دهند شنهادپی، استي رفتار مکتب دانشمندان از که، اسکینر
 اگـر  اسـت ی مـدع ي وی نیست. بیروني ها محرك مقابل درواکنش  جزي چیز رفتار نظریه،

 تکـرار  احتمال دادن پاداششود، با  »تقویت« است داده جامنا مرتبه یک را آن فرد کهی عمل
 یابد. یم افزایش آن

  ها بررسي نظريه
هـاي   ها بـر اسـاس مطالعـات تجربـی و بـا فرهنـگ و ارزش       باید توجه داشت که همۀ این نظریه
هاي اسالمی بسیار فاصله دارد. بر محققان اسالمی اسـت کـه    خاص انجام گرفته است. و با ارزش

 باشـند.  برخـوردار  الزم اتقـان  هایی برآیند کـه مبتنـی بـر منـابع دینـی و از      در صدد ارائۀ نظریه
  است. نیمعصومة گفتاري و رفتاري ریوس قرآن به مراجعه امر، نیاي برا راه نیتر متقن
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 خودسهم  بهیک  هر هک داشته انیب زهیانگ جادیاي برا راي متعددراهکارهاي  میرک قرآن
 میتقسـ ی لـ ۀ کدسـت  دو به را ها روش نیا توان یمی لي کاستقصایک  در مؤثرند. امر نیا در
 ابعـاد در  انسـان خود  وی هست جهاندربارة  نشیب دادن همچونی شناختهاي  روش .1 د:کر

 بـه  رتیبصـ  و شـناخت  دادن ضـمن  ها، روش نیامانند اینها،  وی روح وی جسم گوناگون
ي رفتـار هـاي   روش .2کوشند در انسان انگیزه ایجاد کنند؛  می انسان، وی هستدربارة  انیآدم

 تیـ تقو آنـان  در را رفتـار  اصـالح  و رارکـ تة زیـ انگ ونـد  افراد ردکعمل و فعل به مربوط هک
درخـور   لیتفص بهیک  هر و دارند وجود قرآن درهاي فراوانی  روش نهیزم نیا در نند.ک یم

 هـا،  روش نیـ ا نیتر مهم ازیکی  به نوشتار نیا در اختصار، تیرعای براي ول است،ی بررس
  شود. می اشاره قیتشو روشی عنی

  انسان اعمال بر مكحا اصول
  رفتارالف. 
ی منفـ  و مثبـت ي اسـتعدادها  و ها یژگیو ازي ا زهیآم وي ا زهیانگ چند موجود را انسان اسالم

 تابع انسان هر رفتار و است تقابل و تعارض در فعال، انسان وجود در ها زهیانگ نیا داند. یم
 در انسـان  رفتـار  از صـادق  امـام  ابـد. ي یبرتـر  تقابل و تعارض نیا در هک استي ا زهیانگ

 از هي کـ ا زهیـ انگ لحـاظ  از را مردمتعبیر کرده و  پرستش و عبادت صورت به خدواند مقابل
  :فرماید می میتقس گروه سه به دندار عبادت

 کننـد،  می عبادت جهنم عذاب ترس از را خداوند اولۀ دست :اند دسته سه کنندگان عبادت
 کنند، می عبادت پاداش و ثواب امید به را خداوند دومۀ دست؛ است بردگان عبادت اینکه 
 اورا خداونـد  بـه  ومحبـت  عشق روي از سومۀ دست؛ استتاجران  اجیران عبادت اینکه 

  26است. آزادگان عبادت این، که کنند می عبادت
 لیـ ذ اصـول  ازیکـی   اسـاس  بـر  خالقش مقابل در انسان رفتار صادق امام المک نیا طبق
  شود: یم میتنظ

  پاداشرفتار براي رسيدن به ثواب و   .۱
 و میرکـ  قـرآن  در لذا دارند. ثواب و پاداش انتظارگفتار و رفتار خود  مقابل در ها انسانۀ هم
 مترتـب یـک  ن عمـل  بـر  ههاي مختلفی سخن به میان آمد. کـ  پاداش از نامعصوم اتیروا
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هـاي   نعمـت  وي معنو پاداش انیآدم به ررکم خداوند فراوان اتیآدر  نهیزم نیا در شود. یم
 صالح عملیی خداة زیانگ با ویک شوند تحر آن بهی ابیدستي برا تا دهد یمی را وعده بهشت
 دهند. انجام

ـ  هر و مینک مندش بهرهبکوشد  ایدن متاعي برا هک هر  نعمـت  از خواهـد  آخـرت  ثـواب  هک
  )145: عمران (آل. م...یگردان برخوردارش آخرت

 دو هـر  آخـرت  و ایدن ثواب هک بخواهد] خدا است[از طالب را ایدن نعمت و ثواب هک هر
  )134(نساء: است. نایب احوالشان] [به و شنوا خلق]ي دعا خدا[به و خداست نزد

  :دهد یم پاداش و بهشت وعده آن اساس برکند و  می رکذ را انسان ردعملک خداوند گاه
 کردنـد،  اسـتقامت  سـپس ، اسـت  یگانـه  خداونـد  ما پروردگار گفتند: کهی کسان یقین به

 آن بـه  شـما  بر باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید: که شوند یم نازل آنان بر فرشتگان
 )30فصلت: شدید. ( می شده داده وعده کهی بهشت

  دهد: می پاداشة وعد آنان بهبرد و  می نام را مردم ازی خاصهاي  گروه خداوند گاه
 درختانش زیر از نهرها که داده وعده بهشت ازی های باغ ایمان، با زنان و مردان به خداوند

 جـاودان ي هـا  بهشت دري ا پاکیزهي ها مسکن و ماند خواهند آن در جاودانه است،ي جار
ـ  از[ خدا،ي رضا] وي خشنود[ و] ساختهآنان  نصیب[ ي پیـروز  و اسـت  برتـر ] اینهـا ۀ هم

 )72(توبه: است. همین بزرگ،

 مخصـوص  هکـ  داده  وعـده  را آخرتی زندگ رفاه و شیآسا و بهشت خداوند اتیآ نیا در
ـ  و لذت با و بخش روح و فراوانهاي  نعمت چه است؛ مانیا اهل سـایۀ   در هکـ  زحمـت  یب

 اسـاس  بر همه قرآن در ها ثواب و ها پاداش نیا رکذ است.ی دسترس قابلی آدم صالح اعمال
 آبرومندی زندگي ساز نهیزمي برا را او قیطر نیا از تا است انسانی خواه پاداش اصل همان

  د.ینما آماده  ياخرو بخش سعادت و
 جذبي براآنان  اوامر نیهمچن و ي امامان معصومدعاها در مینیب یم اصل نیهم بنابر

 شـده  هکیـ ت پـاداش  و اجـر  و ثـواب  به دنیرسۀ مسئل به آنها، دادن تکحر و مردم جلب و
  است.

  عذاب و عقاب ازي دوري برا رفتار  .۲
 مجـازات  وی بدبخت و شقاوت و عقاب ازي دور اصل ها، انساني ارهاک بر مکحااصل  گرید

 صـورت  در هیی کـ هـا  عـذاب  وهـا  خطر از را هـا  انسـان  متعـدد  اتیآ در میرک قرآن است.
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 افرکـ  هک آنان به«: دارد یم حذر بر شد خواهد آنها ریدامنگ متعال خداوند فرمان ازی چیسرپ
ی گـاه یجا بـد  اریبس هک دیگرد محشور جهنّمي سو به و دیشو مغلوبي زود به بگو شدند
  )211(بقره: ».است سخت اریبس افرانک بر خدا عقاب) «12عمران:  .(آل»است
؛ مؤثرنـد  انسان رفتار دردارند،  دیتهد و ترسۀ جنب هک ها قابع و ها عذاب نوع نیا انیب

 بـه  وعـده  نـد، ک یم زهیانگ جادیا آن به دنیرسي برا انسان در پاداش انیب هک گونه همان رایز
 گرفتاري اخرو عذاب به تا آورد یم دیپد انساني برا را حرامي ارهاك کترة زیانگ زین عقاب

 آن در جاودانـه است.  داده دوزخ آتشة وعد کفّار، و منافق زنان و مردان به خداوند«نشود: 
 و سـاخته  دور خـود  رحمـت  از راآنهـا   خـدا  و] استی کافي آنان برا همان[ ماند خواهند
 و افرانکـ  انتظار در هکیفري ک شاندنک ریتصو به) 68(توبه: »هاست.ي آنبرای همیشگ عذاب
 آنهـا ي دارسـاز یب و هیتنب باعث واثر بگذارد  گریدهاي  انسان رفتار بر تواند یم است، نامنافق
ـ با تهکن نیا به باشد.یک ني ارهاي کسو بهة دهند سوق وشود   چـون  هکـ  داشـت  توجـه  دی

ی سـان ک تنهـا  هستند، باور و شناخت با همراه و الحصولی قطع قرآنهاي  عقاب و ها پاداش
 مـان یا دهنـد.  انجـام  صـالح  عمل وباشند  داشته مانیا خدا به هک بود خواهند مند بهره آن از
 توأم هک علت نیهم به است. ستهیشا عمل ساز نهیزم هک نبوت و معاد و دیتوح به باوری عنی
 و رتیبصـ  اسـاس  بـر  سک هر و دارند داریپا وي قوی زشیانگۀ جنب ند،ا مانیا و شناخت با

ـ کنـد و   به درستی رفتار مـی  ببندند، دل ها عقاب و ها پاداش نیا بهی آگاه  و اراده دری تزلزل
 را خـدا  و دارنـد  نیقـ ی خداونـد هاي  گفته به مؤمنهاي  آدم چون داد. نخواهد رخة او دیعق

 د:یـ فرما یمـ  خداونـد  هکـ چرا؛ دهنـد  ینمـ  راه خـود  بـه ي دیترد ،دانند می آن تحقق به قادر
 بـه  آنچـه  بـه  خداونـد  زیـ ن ایـ دن در) 9عمـران:   (آل»کند. ینم فتخل خود،ة وعد از خداوند«

 دشـمن  بـر ي پیروزة دربار[ شما، به را خودة وعد خداوند« :کند می عمل، داده وعده مؤمنان
 مـرگ  از پـس  عالم در خداوندهاي  گفته) همچنین 151عمران:  .(آل»بخشید تحقق] احد، در

 ندارند.ي دیترد آن در مؤمنان و شد خواهند محقق زین

  محبت اساس بر رفتار. ۳
 و معرفـت  محبـت،  لیتحصـ  در گامنخستین  است. محبت، انسان رفتار برمؤثر  اصل گرید

ۀ همـ  منشـأ  وکمـال و جمـال    صـفات  همـۀ ي دارا هک راي وجود انسان اگر است. شناخت
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 دایـ پ محبـت او  بـه  دلـش  در، نـد ک دایـ پ توجـه  آن به و بشناسد هاست، لتیفض و ها یخوب
 زیـ چیـک   در اوهـاي   زهیـ انگ تمام ،یابد شیافزا خداوند بهآدمی  معرفتی وقت رد.ک خواهد

 وکوشـد   مـی  هـدف  نیا به دنیرسي برانیز  است. محبوب تیرضا آن و ندک یم دایپی تجل
ي گـذار  هیسـرما  آن بـه  لیـ ني بـرا  داده، قـرار  آن تحقـق  ریمس در را خودهاي  تیفعال تمام
  کند. می

ی پـ  خـود  بـودن  چیهـ  به هی کسک تنها«. ستینی سک هر ارک مرحله نیا به دنیرس البته
 ابـد ی قرار آرامش در و دیآ نائلی نیقی معرفت به تواند یم هک رسد یمی مقام به است... برده

 اللّـه  بقاء در پس شیخوي فنا با را مطلق نفس سرانجام و گردد باز پروردگارشي سو به و
  27.»ابدیدر

  ب. تشويق
  زهيانگ جاديا در قيتشو نقش  .۱

 ردکـ عمل هکـ  اسـت ی سـان ک قیتشـو  ها انسان در زهیانگ جادیاي براي مهم ارهاکراه ازیکی 
 ردکـ عمل خیانتکـار،  و خـدمتگزار  بدکار، و نیکوکار که یسازمان و جامعه در .دارند مطلوب
 ردکـ عمل و يخدمتگزار و ينیکوکار ةانگیز شوند، یم شمرده یکسان مطلوب ریغ و مطلوب
 ویـک  ن رفتـار  بـه  انسـان یـک  تحري بـرا  قیتشـو  روش از میرک قرآن .شود یم محو خوب
ة گسـتر  قـرآن هـاي   قیتشـو  است. ردهک استفاده گسترده صورت به ناپسند، رفتار ازي بازدار

 لحـاظ  بـه  وهـم هـا   پاداش نظر از  هم ،اند شده قیتشو هي کافراد لحاظ به هم؛ دارندی عیوس
 گفتـه،  سـخن ي معنـو  وي مـاد هاي  نعمت و بهشت از هی کاتیآ تمام. ها قیتشو نیامجریان 

 نبرد به را مؤمنان که دهد یم فرمان اسالمی گرام پیامبر به خداوند مدعاست. نیا بري شاهد
 نماید: یم ینصرت ـ قدرداناالهی  تسن قالب در -آناني پایدار از و کند تشویق

 در کـه [ باشـند  شـکیبا  تـن  بیست شما از اگر که کن تشویق جهاد بر را مؤمنان پیامبر،ي ا
 بر باشند، تن صد شما از اگر و شوند؛ چیره ] کافران [از تن دویست بر] کنندي پایدار جنگ
 و ایمـان [ ناداننـد  و نافهمی گروهآنها  که زیرا شوند، چیره شدند کافر کهآنها  از تن هزار

  )65(انفال: .]کنند ینمي پایدار وی شکیبای کارزار، در رو این از و ندارندي ا انگیزه
 نـد. ک یمـ  انیـ ب »بشـارت « و »نصـرت « چـون ی واژگـان  با را قیتشو گریداي  یهآ درخداوند 
 خـدا  راه در آنـان  اگـر  و داده وعـده  مؤمنـان  بـه  خداوند هک استي زیچي روزیپ و نصرت
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 ایمـان  کهی کسان يا«: دارد یم روزیپ رسانده،ي اری راآنان  خداوند ند،ي کنداریپا و استقامت
 اسـتوار  را تـان  هـاي  گـام  و کنـد  یمـ ي یـار  را شـما  کنید،ي یار را خدا] آیین[ اگر، اید آورده

در ایـن آیـه    اسـت.  دشـمن  بـر ي روزیپي داریپا و استقامت نیاۀ جینت) 7.(محمد: »دارد یم
 جـزا  و شـرط ۀ جملـ  بـا بلکه  نشده، انیب آن مشتقات و قیتشوۀ لمک قالب دراالهی  نصرت

ي روزیـ پ بـه  وي اری راآنها  د،ي کنناری را اسالم نید مؤمنان اگر د:یفرما یم خدا و شده رکذ
 دشـمن  مقابل دري داریپاپاس  به آنان قیتشوي برای است پاداشی رسان ياری نیا رساند. یم

 .یاله نیدو یاري 
 در اشـتیاق  و رغبـت  ایجـاد ي برا کریم قرآن در ههایی ک قیتشو بر عالوه ماکر پیامبر

 و عنایت مورد را الیق و مستعد افراددر عمل  نیز خود ،است شده بیان حق ۀشیفتي ها جان
ی جـوان  کـه ی حـال  در همکـ  بـر  حکومتي برا »اسید بن عتاب« انتخاب داد. یم قرار تشویق
 دلیـل  ایشان، است. اکرم پیامبر یتیریمد ةشیو این ازي ا نمونه نبود، بیش یکساله و بیست

  28.فرمود عنوانبر دیگران ي وي برتر وی شایستگ و لیاقت را انتخاب این
 کـرد.  یمـ ی قـدردان  خـود  اصحابۀ شایست اقدامات و عملکرد از پیوسته حضرت آن
ي [بـرا  راي لشـکر  پیـامبر  همانـا  :گفـت  کـه  است کرده روایت صادق امام ازی سکون
 بـه  را کوچـک  جهاد کهی گروه به آفرین فرمود: بدیشان برگشتند چون پس فرستاد، ] جنگ

 کـدام  بـزرگ  جهاد خدا، رسولي ا شد: گفته ماند.ی باق آنان بر بزرگ جهاد و آوردند،ي جا
 پیروزمندانه که راي سرفراز رزمندگان پیامبر ترتیب، بدین 29است. نفس جهاد فرمود: است؟

ۀ زمینـ  را آن و داد قـرار  تمجیـد  و تشـویق  مورد بودند، بازگشتهی بیرون دشمنان با پیکار از
  . ساخت آماده دشوارتر، بسیاري پیکار و تر بزرگی اقدام

  د:یفرما یم اشترک مال به شیخو نامه در یعل حضرت
 انـد  داده انجـام  کـه را  یمهم يکارها و نما تشویقشان پیوسته و کن یاد ینیکوی به را آنان

 ]بیشـتر  حرکـت  و کوشـش  بـه [ را دلیرشـان  آنـان،  نیک يکارها کردن یاد زیرا؛ برشمار
 و رنـج  پس .نماید ترغیب ] تالش و کار به[ يخدا خواست به را مانده کار از و برانگیزاند

 و مده؛ نسبت يدیگر به را یکس زحمت و رنج و بدان خودش يبرا را آنان از هریک کار
 یکس یبزرگ باید و ،یننمای یکوتاه کارش رساندن سر به هنگام او به دادن پاداش در باید
ـ  یپست و ،يشمار بزرگ را او کوچک کار و رنج که ندارد آن بر را تو  وادار را تـو  یکس

  30.يپندار کوچک را بزرگش کار و رنج که نسازد
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 نیـک  عمـل  دادن انجـام  بـه  را او و گـذارد  یمـ  مثبـت اثر  یآدم روح در ،یقدردان و شویقت
 ذاتي حـب  دارا انسان چون ؛بکوشد تربیش تا بخشد یم قدرت و نیرو او بهکند؛  می ترغیب
ي پسـند  خود حس و شود، یمتحرك او  و نشاط وی دلگرم و رغبت موجب قیتشو است،

همچنـین   گـردد.  یمـ او  نشـاط  و قلـب  تقـو  موجب و ندک یم اقناع را انسان ذات حب و
 اعتمـاد  حس ایجاد سبب و او کسالت و ماللت رفع و خود عملکرد از فرد رضایت موجب

ي ا گونه بهی روان نظر از انسان سرشت و عتیطب گرید عبارت به .شود یم افراد يتوانمند و
 و نـوع  اسـت  نکـ مم البتـه  دهـد.  یمـ  نشـان مثبت  نشکوا قیتشو مقابل در هک شده دهیآفر

 زدیـ انگ یمـ  بر تکحر و تالش به را آنها وگذارد  اثر می مختلف افراد در هی کپاداش مصداق
ـ  باشـد،  داشـته  تفـاوت  نـد، ک یم زهیانگ جادیای عبارت به و  قـت یحق نیـ ا در آنهـا  همـۀ ی ول

  گردند. یمیک تحر و رندیپذ نفوذ پاداش مقابل در هک ندا كمشتر

  پاداش) تيمحور ق(بايتشو انواع  .۲
  رد.ک میتقس توان یمدسته  چند به، شود یم داده هی کپاداش نوع به توجه با را قیتشو

  يالمك قيتشو  يك.
 انساني ا لمهک اي یا جمله گفتن بای وقت. استی المک قیتشو ها، قیتشو نیتر متدوال ازیکی 

ـ ا داده پـاداش  او بـه  مهربانانه و زیآم محبت جملۀ آن انیب با قتیحق در مینک یم قیتشو را . می
 نکیتسـ  هکـ  سـخن  نیـ ایی جـا  دراسـت.   شده استفادهی المک قیتشو از زین میرک قرآن در

 را فـه یوظ نیـ ا گریدي ا هیآ در؛ شود یم انیب رامبیپ زبان از، است افراد زانندةیانگ و قلوب
 بهـره ی المـ ک قیتشـو  از زینمتعال  خداوند خودی حتیی جا در و شندک یم دوش به هکمالئ

 حـب  وي دیـ پل[ از را آنهـا  نفوس بدان تاصدقه بگیر  مؤمناناموال  از ما رسولي ا«: برد یم
 موجـب  آنـان  حـق  در توي دعا هک نک ادی ریخي دعاه ب را آنها وي ساز زهکیپا وك پا] ایدن

  )103.(توبه: »داناست و شنوا خدا و شود می آنها خاطری تسل
 طـرف  ازي امـر  است. اسالم امکاح ازی مکح انیب درصدد هیآ شود، یم مشاهده هچنانک

 دهـد  یمـ  دسـتور  امبرشیپ به زد،یبرانگ زین را مردم هکنیاي برا اما است، شده صادر خداوند
 باعـث تـو   صـلوات  رایـ ز؛ نکـ  قیتشـو  را آنهابا سخن  ،يردک افتیدر اتکز آنها ازی وقت
  31شود. یم شانیا نفوس آرامش و ونتکس
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نـوعی   نـد ک افـت یدر رات اکـ ز و ردیـ گ قـرار  اوي جـا  در هی کسکهر و امبریپی قدردان
 آن از بهتر اند، داده دست از راي زیچ ظاهراً اگر هک بخشد یم آنها بهي رکف وی روح آرامش

شوند  می وارد در هر از] آنها تیتهني برا[ فرشتگان هک یحال در و«... 32اند. آورده دست به را
 شــهیپ صـبر ] خــدا عبـادت  و طاعـت  در[ هکــ بـاد  شــما بـر  تیـ تح و ســالم نـد یگو یمـ  و
  )24ـ23.(رعد: »دیردک

 هکنیاي برا متعال خداوند. شود یم انیب مطلوب رفتار ازي موارد هیآ نیا از قبل اتیآ در
 و صـبرها  آن. بـرد  یمـ  بهـره  هکـ مالئتشویق  عامل از، دهد سوق رفتار نیاي سو به را افراد

 پاداشـش  مصـائب  و شـدائد  تحمل و ها مسئولیت و فیوظااداي  راه در شما يها استقامت
 شـده  اشـاره  مطلـوب  رفتار چند به قبل اتیدرآآنکه  وجود با .بود خواهد آرامش و امنیت
برْتُم  بِما علَیکُم سالم«ۀ جمل رایز؛ است شده ذکر صبر تنها یول، است درود گویـد  یمـ  »صـ 

 و صـبر پـاس   بـه  بـاد  شـما  بـر  سـالم  گوینـد  یم که است گونه این به بهشتیان به فرشتگان
 ان«:دیـ فرما یمـ  هکـ  نمـود  جـو و جسـت  یعل بیان در دیبا را موضوع این لیدل .استقامتتان

 صـبر  ال ایمان یف ال و معه رأس ال جسد یف خیر ال و الجسد من کالرأس االیمان من الصبر
کـه   ، چنـان نـدارد اي  فایده سر یب تن تن، مقابل در است سر مانند ایمان به نسبت صبر ؛»معه

  33».ارزش ندارد صبر بدون ایمان
 و اسـت  یشـکیبای  همـان  ،یاجتماع و يفرد ةسازند يها برنامه ۀهم ۀپشتوان حقیقت در

 و مشـکالت  یمثبتـ  کار هر مسیر در؛ زیرا رسد ینم یسامان به آنها از کدام هیچ نباشد آن اگر
 بـدون  عهـد  بـه  وفـا  نه شد، پیروز آنها بر توان ینم استقامت ينیرو با جز که سته یموانع

 قیامـت،  دادگاه و خدا از ترس نه و ،یاله يپیوندها حفظ نه و است، میسر صبر و استقامت
 بقـره  157یـۀ  آ در34.حسـنات بـا   خطاها جبران نه و ،یاله مواهب از انفاق ونماز  ۀاقام نه و

 و دروده بـ  مخصـوص  نـد ا گـروه  آن« است.معرفی شده  قیتشوي اجرا عامل خداوند خود
  .»اند افتگانی تیهدا خداي سوه ب قتیحقه ب آنها و خداوند خاص رحمت و الطاف

 36ریتفاس ازی بعض در 35اند، دانسته رحمتي معنا به را صلواتی بعض هیآ نیا در اگرچه
 هکـ نیاي بـرا  دعاسـت. ي معنـا ي دارا جملـه  نیـ ا شده گفته و دانسته دعاي معنا به صلوات
ی شـگ یهم و دوام مسـتلزم  شـود  یمـ  رارکـ ت چون دعا هک چنان، استی شگیهم درود منظور
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 پـر  راه ایـن  در که بخشد یم نیرو را آنها ها رحمت و الطاف ها، قیتشو این حال هر به است.
 صـراحت  بـا  هکـ  گـر یدیۀ آ ورزند. واستقامت نشوند انحراف و اشتباه گرفتار خطر و خوف

 و سـالم ] رحمـت  فرشـتگان [ مهرباني خدا از آنان بر«: است، این داللت ادعا نیا بر شتریب
  )58: س. (ی»رسانند تیتح

 اسـت. تـر   ارزش بـا ی نعمتـ  هر از اهلشي برا هک است شده اشارهی پاداش به هیآ نیا در
ـ ا نـد. ک سـالم  آنهـا  بـر  خـدا  هکـ  است نیا بهشت اهلي روزي منتها  و افـزا  روحي نـدا  نی

 جهـان  تمـام  بـا ی حتـ ی نعمت چیه با آنۀ لحظیک  هک است زیانگ شوقبه قدري  بخش نشاط
ی تهـ  قالـب  شـود،  قطـع  آنها ازي معنوۀ افاض نیا اگر هاند ک چنان او عاشقان و ست؛ین برابر

ی بهشـت  مؤمنـان  نثـار  هکـ  پروردگـار  سالم نیا هک است نیا هیآ ظاهر هکنیا .جالب نندک یم
  37واسطه. یب و میمستق استی سالم، شود یم

  يالمك ريغ قيتشو  دو.
 دادن بـا  نندهک قیتشو مواردي اریبس در رد،یگ صورت تواند یم سخنبا  قیتشو هک طور همان

 هکـ  آنجا از د.ینما یم جادیا زهیانگ و تکحر او در، است شونده قیتشو پسند مورد هي کزیچ
 آن بـه  ادامه در همختلفی دارد ک انواع مورد نیا قرآن اتیآ به هتوج با است،ی قرآن ما بحث
  شود. می اشاره

  ییایدنهاي  پاداش .1ـ  2
اسـت.   ردهکـ  اسـتفاده ی ده پاداش از انسان در زهیانگ جادیامتعدد براي  اتیآ در میرک قرآن

  است. قسم دو بر خودي دنیایی ها پاداش

  يمادهاي  پاداش-2-1-1
 رفتـار دادن  انجـام  صـورت  در هکـ  اسـت  شـده  داده وعـده  مردم به میرک قرآن ازی اتیآ در

 قیتشـو  شماسـت، یی ایـ دنی زندگ نندةکتأمین  هي کمادهاي  پاداشا ب نظر، مورد و مطلوب
 شـه یپا تقـو  و اورنـد یب مانیا نندک یمی زندگ ها يآباد و شهرها در هی کمردم اگر«شوید:  می

  )96.(اعراف: »مییگشا یم آنها بر را نیزم و آسمان اتکبر نند،ک
  د:یفرما می هک است شده نقل هیآ نیا ریتفس در نیحس امام ازی ثیحد در

ـ  داردی ارزان را اتشکبر نیزم و آسمان آنقدر  اراده بـا  سـال  از هرفصـل  در درختـان  هک
 زمسـتان  در را وتابسـتان  تابستان در را زمستانة ویم مردم هي کطور به، دهد وهیم خداوند
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ـ  خالفـت  دهند، یم صالحان و مؤمنان به قرآن ههایی ک پاداش جمله از 38ند.ک تناول  نیزم
ـ تأ مورد و شده اشاره آن به متعدد اتیآ در هک است  و خالفـت  اسـت.  گرفتـه  قـرار  دکی

ـ  است انسانی عیطب وی ذاتهاي  خواسته ازیی روا مکح ـ  هـر  هک ي وجـود  طـه یح در سک
ـ اة وعـد  خداونـد  .کننـد  اطاعتاو  دستور ازی سانک و بدهد فرمان خواهد یم شیخو  نی

ـ  خواهد نیزم در فهیخل راي آنها روز هک داده صالح و مؤمنهاي  انسان به را پاداش  رد:ک
ي زود بـه  کـه  داد وعـده  کردند، صالح عمل و آوردند، ایمان که را شما ازی کسان خدا«

ـ ی آن، مشـهور ي معنـا  بـه  هیآ در خالفت) 55.(نور: »کند زمین در جانشین را ایشان ی عن
ـ ن مؤمنان و صالحان به خداوند وعده و است جامعه اداره در اریاخت صاحب و تیریمد  زی

ـ  چنـان است.  آنان دست به نیزم ومتکح و خالفت سپردن ـ آ از هک  اسـتفاده  گـر ید اتی
 زمـین  بـر  آنـان  کـردن  مسلط و ایشان به زمین دادن ارث »خالفت« از منظور هک شود یم

 39است.

  د:یگو یمیی طباطبا عالمه
 بـه  کـه  دهد یم وعده آنان به. صالحان و مؤمناني برا استی زیبای و جمیلة وعد آیه این
 اختیـار  در را زمـین  و کند یم درست شان براي درخور و مخصوصی صالحۀ جامعي زود
 در که کند یمی ترسجانشین  را امنیت سازد. یم متمکن زمین در را شان دین داده، قرارآنها 
 شـان  هاي يساز لکمش و کافران از و آنان کید و نامنافق از دیگر کهی امنیت داشتند؛ی زندگ

 قـرار  او شـریک  راي چیـز  و کنند عبادت آزادانه را خدا هي کنحو به؛ باشند نداشتهی بیم
 صالح شان اعمال هم و باشند داشته ایمان هم که استی کسان مخصوص وعده نیا ندهند.
 40باشد.

  )ییای(دنيمعنوهاي  پاداش. 2-1-2
 و انـد،  هشد قیتشو شود یم آنها بینص ایدن در هیی کها پاداشا ب ها انسان ات،یآ ازی بعض در

خداوند از مؤمنان ـ هنگامی که در زیر آن درخت با تـو بیعـت    « :معنوي است ها پاداش نیا
 نهفتـه ] صداقت و مانیا از[ شانیها دل درون در را آنچه خدا. شد خشنود وی راضکردند ـ  

 عنـوان  بـه یکـی [ نزدي روزیپ و ردک نازل شانیها دل بر را آرامشرو،  ؛ از ایندانست یم بود،
  )18.(فتح: »فرمود آنها بینص] پاداش

 هجرت از ششم سال در است. معروف »رضوان عتیب« به هک داردآیه به ماجرایی اشاره 
 »حدیبیـه « نامه ب اي نقطه درو  شدند مکه عازم عمرهگذاردن  براي مسلمانان همراه پیامبر
 از قـریش  فرسـتاد.  مکـه  بـه  خـود نماینـدگی   بـه  را عفان بن عثمانحضرت  کردند. توقف
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 اضـطراب ة آن حضـرت  نماینـد  تـأخیر  اثـر  .بـر  دندکر جلوگیري رپیامبة نمایند بازگشت
 یافت. انتشار مسلمانان بین در عثمان قتل خبرو  آمد پدید مسلمانان درمیان عجیبی وهیجان

 بودنـد؛  نیامـده  بیـرون  جنگـی  وبـرگ  ساز با مسلمانان و بود نزدیک خطر که لحظه این در
 انسجام بیعت این از هدف کند. تجدید مسلمانان با خودرا پیمان که گرفت تصمیم پیامبر
 میـزان  وآزمـودن  افکـار  سنجش رزمی، آمادگی تجدید روحیه، تقویت نیروها، بیشتر هرچه

 وتمـام  نشسـت  درختیۀ سای زیر پیمان تجدید براي ،رو از این بود. وفادار دوستان فداکاري
 شـود  یم داده نسبت سبحان يخدا به یوقت رضایتۀ لمک 41نمودند. بیعتباز  او با مسلمانان

 دادن نیـک  پـاداش  و دادن ثـواب  يمعنا به خدا يرضا پس؛ بود خواهد او ثواب آن از مراد
  42.است

ت  یبایِعونَک إِذْ الْمؤْمنینَ عنِ اللَّه رضی لَقَد« جملهدر نتیجه  رَةِ  تَحـج  از )18فـتح:  »(الشـَّ
 بـه  درخـت  زیـر  در نامؤمنـ  عـت یب مقابـل  در یتعال يخدا که دهد یم خبر یپاداش و ثواب
 مـورد  و دیـ گرد نانامسـلم ۀ جبهـ  تیـ تقو باعـث  عتیب نیا رایزاست؛  داشته یارزان ایشان
 امبریپ با حساسۀ لحظ آن در هک آنهابراي  خداوند لذا بود. متعالي خدا خواست و تیرضا

هـاي   قلـب  بـر  را آرامش و نکیتس هکنیا جمله از رد،یگ یم نظر دریی ها پاداش ردند،ک عتیب
 و تیهـدا  خودمـان ي هـا  راه به را آنها ما نندک تالش ما راه در هی کسانک« ند.ک یم نازل آنها

 هیـ آ نیا در) 69.(عنکبوت: »است ارانکویکن با حتماً خداوند همانا و ردک میخواهیی راهنما
 و تیهـدا  فراخوانـد،  جهـاد  امـر  بـه  را آنها و ندک جادیا زشیانگ ها انسان در هکنیاي برا زین

 دو بـا  پـاداش ة وعد نیا و رد،یگ یم نظر در آنهاي معنو پاداش عنوان به را خداوندیی راهنما
 و اسـت ي معنـو  پاداش هم، تیهدا هک است مشخص شده. آورده دکیتأ نون و الم عالمت

  ندارد.ی معن امتیق در تیهدا چونیی؛ ایدن هم

  یآخرتهاي  پاداش. 2ـ2
ـ  آنها ختنیبرانگ و مردم قیتشوي برا هیی کها پاداش شتریب هک گفت توان یم  رفتـار ي سـو ه ب

 اعتقـادات  بـه  توجـه  بـا  اسـت. ی آخرتـ هـاي   پاداش شده، گرفته نظر در قرآن در نظر مورد
 بـه  هی کـ مـان یا بـا ی طرف از و دانند یم امتیق در رای شگیهم و دیجاوی زندگ هک مسلمانان

 جـاد یا زهیـ انگ توانـد  یمـ  شتریبي اخروهاي  پاداش دارند، آنها افتنی تحقق و خداهاي  وعده
  .ندشو یم میتقسي معنو وي ماددستۀ  دو به خود زیني اخروهاي  پاداش د.ینما
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  يمادی آخرتهاي  پاداش. 1ـ2ـ2
هـاي   نعمـت  وي معنو پاداش انیآدم به ررکم خداوند و است فراوان اتیآ نهیزم نیا در

 صالح عملیی خداة زیانگ با و دنشویک تحر آن بهی ابیدستي برا تا دهد یم وعدهی را بهشت
 بهشـت  دانیـ جاوي ها باغ] آنان پاداش[«: شود یم اشاره اتیآی برخ به نجایا در دهند. انجام
 وانـد   آراسـته  دیـ مروار و طـال  ازیی دسـتبندها  با هی کحال در شوند یم وارد آن در هک است

  )33.(فاطر: »است ریحر آنجا در لباسشان
نْهم «: انـد  گرفتـه ی شیپ ها یکین در قبلیۀ آ انیب به هک استی سانک قیتشو درصدد هیآ مـ 
ي مـاد هـاي   پـاداش  و هـا  نعمـت  از نعمت دوازده به زین حمنالر سوره در. »بِالْخَیرات سابِقٌ

انِ  فَاکهۀٍ    کلُ من فیهِما ...رِیانِتج عینَانِ فیهِما«: است شده اشاره بهشت جـوِـینَ ...زتَّکلـ  میع  
 قَبلَهم إِنس یطْمثهُنَّ لَم الطَّرْف قَاصرَات فیهِنَّ...دانٍ   الْجنَّتَینْ یجن و إِستَبرقٍ منْ بطَائنهَا فُرُشِ

انٌّ لَا وُنَّ...جکَأَنه  اقُوت الْیـ انُ  و رْجـلْ ...الْم هـ  زَاء انِ  جـ سـا  الْاح انُ  إِلـَّ سـالْاح...ن  و ا  مـ ونهِِمـد 
اخَتَانِ  عینَانِ فیهِما...مدهامتَانِ...جنَّتَانِ ا  ...نَضـَّ یهِمـۀٌ  ف هـفَاک نخَْـلٌ  و انٌ  و مـیهِنَّ ...ر فـ  خَیـرات 

 رفْـرَف   یعلـ  متَّکِینَ...جانٌّ لَا و قَبلَهم إِنس یطْمثهُنَّ لَم...الخِْیامِ یف مقْصورات حور ...انٌحس
 طـراوت،  پـر  و متنـوع  درختـان  ،یبهشتهاي  باغ) 76ـ50: رحمن؛ (ال»حسانٍ   يعبقَرِ و خُضْرٍ

ي بـرا  بـودن  دسترس در و ها وهیم گرفتن قرار طرزی حت آنها، رنگارنگ و مختلفهاي  وهیم
ي جار آبهاي  چشمه ند،ا مرجان و اقوتی همچون جهت هر از هی کهمسران ان،یبهشت همۀ
هـاي   پارچـه  بـا  که هایی تخت مستورند، بهشتیهاي  خیمه در کهی حوریان فوران، حال ودر

  نها.یا مانند و زنند یم هکیت آن بر و شده نییتز بایز
ـ ا بـه  را اوو  جـاد یا زهیـ انگ سک هري برا ،ناپذیر تخلف وی قطعهاي  پاداش نیا  امـر  نی
 آورد. فـراهم  مناسـب  صورت به راي ابدی زندگۀ نیزم خودي نگر ندهیآ با تا ندک یم بیترغ

 چگونـه  هک استخویش  فرزندان و خودة ندیآتأمین  ایدن در انسان مهمهاي  دغدغه ازیکی 
 اسـت ی شگیهم هک آخرتی زندگ خصوص در آورد. فراهمی نگران بدون و درخوری زندگ

 و ستینشدنی  حل ایدن امور خالف بر جاآن التکمش هکچرا بود؛ خواهد تریشبی نگران نیا
 جهـت  در تیـ فعالي بـراي  قـو  زهیانگ دیترد یب ند،ک تأمل و دقت موضوع نیا بهی سک اگر

  است. مطلب نیهم انسان به پاداش همه نیا رکذ از قرآن هدف پردازد. یمي اخرو سعادت
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 آنچـه  بـا ی بهشتي غذاها و ظروف و ها لباس و ها شراب و ها وهیم هک است درست البته
 عیوسـ ي افقهـا  میتـوان  ینم محدودي ایدن نیا انیزندان ما و دارد، فرق اریبس استیدن نیا در

 ازیکـی   43اسـت. مادي  ها، نعمت نیا هست هرچهی ول مینك کدری خوب به را آخرت عالم
 نیـ ا گـاه  44انـد.  دانسـته  بهشـت ي مـاد هـاي   نعمت نیهم وجود رای جسمان معادهاي  دلیل

 فوقی نندگک جذب و زیانگ دل هک شده رکذ هم سر پشت اتیآ در چنان ،يمادهاي  پاداش
ي بلنـد ي بـا یزي هـا  تخـت  آن اسـت.در ي جارهاي  چشمهی] بهشت باغ[ آن در«: دارد العاده
 و دهیشـ ک صفهاي  یپشت و ها بالش و شده نهاده ها چشمه آن نارک در هیی کها قدح و است
  )16ـ12: هیغاش.(»گسترده فاخرهاي  فرش

 بهشت آن در :گوید یم پرداخته، بهشت يماد يها نعمت از یقسمت بیان به اتیآ نیا در
 معموالً نکره و است »نکره« اینجا در »عین« گرچه .»جارِیۀٌ عینٌ فیها: «است يجار ها چشمه

ـ  آید، یم فرد یک بیان يبرا  شـامل  و دارد، جـنس  یمعنـ  قـرآن  آیـات  سـایر  ۀقرینـ  بـه  یول
 و بهشـت  يها باغ میان در پرهیزگاران«فرماید:  قرآن می که؛ چنانشود یم مختلف يها چشمه
  )15 :ذاریات».(دارند قرار ها چشمه

 مفـرد  و اسـت  يجـار  يا چشـمه  بهشتیان يقصرها از يقصر هر در اند گفته نیز یبعض
 کـه  طـرف  هـر  بـه  بهشتیان میل مطابق که يا چشمه است، آن به ناظر اینجا در »عین« بودن

 وجـود  البتـه  .نـدارد  ينیـاز  بسـتر  سـاختن  و نهـر  شـکافتن  بـه  و ،یابـد  می جریان بخواهند
 کیـ  هـر  کـه  دارد نیز را فایده این طراوت، و یزیبای بر افزودن بر عالوه متعدد يها چشمه
 معطـر  و شـیرین  طهـور  شـراب  انواع با زمان هر را بهشتیان ۀذائق و دارد یمخصوص نوشابه

 يهـا  باغ آن در :فرماید یم و رود، یم یبهشت يها تخت سراغ به ها چشمه ذکر از بعد .کند یم
 اسـت  آنراي ب ها تخت این لندبودنب .»مرْفُوعۀٌ سرُر فیها: «دارد وجود بلندي ها تخت یبهشت

 لـذت  آن مشـاهده  از و باشـند،  مسـلط  خود اطراف يها صحنه و مناظر تمام بر بهشتیان که
کننـد   اراده آنها صاحبان یوقت که هستند چنان بلند يها تخت این :گوید یم عباس ابن .برند

 .دنـ گرد یبـازم  اول حال به جلوس از بعد و ،نشینند می فرو و دنکن یم تواضعبر آن بنشینند 
 بـودن  گرانبهـا  بـه  اشـاره  »مرفوعـۀ « بـه  ها تخت این توصیف که دارد وجود نیز احتمال این

 در و زبرجـد  به مزین و شده، ساخته طال قطعات از اند گفته یبعض که گونه آن و آنهاست،
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 بـه  ،یبهشـت  طهـور  يها شراب و گوارا يها چشمه آن از استفاده که آنجا از .است یاقوت و
 هـا  چشـمه  ایـن  کنـار  در یجـالب  و زیبا يها قدح :افزاید یم بعد ۀآی در دارد، نیاز یهای ظرف

 در و شـود،  یمـ  پر ها چشمه از ها قدح کنند اراده زمان هر ).موضُوعۀٌ أَکْواب و( شده گذارده
 کـه  یلذت؛ برند یم لذت و شوند یم سیراب و نوشند، یم تازه به تازه گیرد، یم قرار آنان برابر

 يهـا  نعمـت  جزئیـات  از يبیشـتر  يها نکته به باز .نیست ممکن دنیا ساکنان يبرا توصیفش
 صـف  کـه  دارد وجـود  هـا  تخت بر یهای پشتی و ها بالش آنجا درافزاید:  می پرداخته، یبهشت
 یپشـت  یمعنـ  بـه  )غلغلـه  وزن بـر ( نمرقـه  جمع نمارق .»مصفُوفَۀٌ نَمارِقُ و« است شده داده

 اسـتفاده  آنهـا  از کامـل  اسـتراحت  هنگـام  به معموالً و کنند یم تکیه آن بر که است کوچک
 این است، حاکم آنها بر که است یخاص نظم و تعدد به اشاره »همصفوف« به تعبیر و شود، یم

 کـه  اجتمـاع  ایـن  و دهند، یم تشکیل یجمع هدست انس جلسات آنها که دهد یم نشان تعبیر
 و او، پایـان  یبـ  يهـا  نعمت واالهی  الطاف از تنها و است، یگبیهود و لغو گونه هر از یخال

 و لطـف  چنـان  شـود  یمـ  گفتـه  سخن آن در آخرت، عذاب و دنیا يها رنج و درد از نجات
 فـاخر  يهـا  فـرش  بـه  بحث مورد آیه آخرین در .کند ینم يبرابر آن با يچیز که دارد یلذت

 و« شـده  گسـترده  زیبـا  بسـیار  و گرانبهـا  یهـای  فرش آنجا در :فرماید یم کرده، اشاره یبهشت
رابِیثُوثَۀٌ زبو نـرم  هـم  کـه  اسـت  دار خـواب  یعال يها فرش یمعن به هزریب جمع یزراب .»م 
 چـه  لذت، و آسایش وسائل این موازات به پیداست .قیمت پر و گرانبها هم و است، راحت
 نعمـت  هفت آیات این در .است خروار ۀنمون مشت که دارد وجود آنجا در يدیگر وسائل

 یجایگـاه  بهشت اینکه سخن کوتاه .است زیباتر يدیگر از هریک که شده ذکر یبهشت مهم
 يهـا  میـوه  انواع با جدال، و جنگ و یناراحت گونه هر از یخال و جهت هر از نظیر یب است

 یخدمتگزاران و طهور، يها شراب و ،يجار آب يها چشمه و دلپذیر يها نغمه و رنگارنگ،
 و صـفا  با یدوستان و فاخر، یهای فرش و مرصع، یهای تخت و مانند، یب یهمسران و شایسته
 این محدود بالفاظ نه که یهای نعمت خالصه و ها، چشمه کنار در جالب یهای قدح و ظروف
 یمؤمنـان  مقـدم  انتظار در اینها ۀهم و درك، قابل خیال عالم در نه و است، شرح قابل جهان
 45:انـد  کـرده  کسـب  رااالهی  نعمت کانون این در ورودزة اجا خود صالح اعمال با که است

 بـر ، نعمـت  پـر  يهـا  بهشت در، هستند یگرام ایشان و یهای میوه، دارند معلوم یرزق ایشان«
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ـ ، شـود  یمـ  حاضـر  برایشان سو هر از یبهشت آب از ها قدح، هم يرو به رو یهای تخت  یآب
 مسـت  آن از نـه  و اسـت  يفسـاد  و ضـرر  آن در نـه  نوشـندگان  يبرا، بخش لذت و زالل

 ةسـفید  ،يسـفید  از یگوی، نازند و پرکرشمه چشم درشت حوریان ایشان پیش و، شوند یم
  )49ـ41: صافات(.شود خورده دست آنکه از قبلاند  مرغ تخم

  یآخرتي معنوهاي  پاداش. 2ـ2ـ2
ـ ا از و گرفته نظر در ها انسان قیتشوي برا خداوند هي کمعنوهاي  پاداش  آنهـا  در قیـ طر نی

 احسـاس  ردنك کـ در و دنیرسـ  بـا  جـز  و نـدارد  انیـ ب و شـرح  چون ،کند می جادیا زهیانگ
 راتیـ تعب حـال  نیع در خورد، ینم چشم به آني برای قرآن اتیآ دري ادیز شرح شود، ینم

 نیـ اي بـاال  عظمـت ة ننـد کبازگو هکـ  شـود  یمـ  دهید نهیزم نیا دری جالبة فشرد و بسته سر
  هاست. پاداش
ـ ... و خـدا  محبـت  رضـوان،  فـوز،  فالح، عنوان به ها پاداش نیا از  در« اسـت:  شـده  ادی

  )55.(قمر: »اند متنعمی جاودان سلطنت و تعز با خداوند نزد قتیحق و صدق منزلگاه
 نظـر  در )پاداش54: قمر»(نیالمتق ان«ند: ا داشته مطلوب رفتار هی کساني کبرا هیآ نیا در
ك در فقـط  را آن تلـذ  هی کـ پاداشـ  نـد. ینما بیترغ شان ستهیشا ارک نیا به را آنها تا گرفته

 بـا  نقمت هک استتنعمی  ست.ین آن دري بعد هک استی قرب نند.ک انیب توانند یم نندگانشک
وجـود   آن بـا یی فنـا  هکـ  اسـت یی بقـا  و باشد ینم آن بای غم هک استي سرور و ستین آن

 هکـ  داردی ژگـ یو دو رایـ ز؛ بـردارد  در را گریدهاي  پاداش ازاتیامت تمام هی کپاداش 46.ندارد
 و باطـل  گونـه  چیهـ  و اسـت  صـدق  گاهیجا آنجا هکآن نخستشود:  یم ازاتیامت همه شامل

 در بهشـت ة دربـار  خداونـد هـاي   وعـده  تمام و است حق سراسر ندارد، راه آن دری هودگیب
؛ خداسـت  قـرب  و جـوار  در هکـ نیا گـر ید، شود یم ارکآش آن صدق و ،یابد می تینیع آنجا

ي معنـو یکـی  نزد و قرب تینها به اشاره هک شود، یم استفاده» عند«ۀ لمک از هي کزیچ همان
 نعمت هرگونه قادر؛ هم و استک مال هم هي کخداوند به نسبت هم آنی، جسمان نه است

 وي روزیـ پ بـه  مانیا اهل همانا«: اوست تکیمال و ومتکح فرمان در و قبضه در موهبت و
  )1.(مؤمنون: »اند دهیرسي رستگار
 بـه  مـردم یـک  تحرو  زهیـ انگ جادیای براي ده پاداش عنصر از میرک قرآن زین هیآ نیا در
  است. افراد نیا فالح، ردیگ یم نظر در هی کپاداش و ندک یم استفاده مان)یمطلوب(ا رفتار
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 بـه  خود نیا و آرزوست به دنیرس و آوردن دست به و افتنی ظفري معنا به فالحۀ لمک
ی زنـدگ  سـعادت  بـه  دنیرسـ دنیـایی   ظفر اما ،ي آخرتیگرید و: یکی دنیایی است نحو دو

 خالصـه  زیـ چ چهـار  دري اخـرو  ظفـر  و سـازد  گـوارا  رای زنـدگ  هي کزیچ بهی عن؛ یاست
 ختـه یآم ذلت با هی کعزت نشود، فقر دستخوش هیی کغنا باشد، نداشته فنا هیی کبقا: شود یم

هاي  انساني برا هک ها پاداش نیا به اشاره، خالصه 47نباشد.همراه  جهل با هی کعلم و نباشد
 وجـد  بـه  رای انسـان  هـر  هک دلرباست، و نندهک جذببه قدري  شده، گرفته نظر در مطلوب

  دارد. یم وا آنها ازي برخورداربراي  تالش و تکحر به را او و آورد یم
 البتـه ؛ اسـت  افراد بدۀ نیشیپ گرفتن دهیناد گرفته، نظر در خداوند ههایی ک پاداش ازیکی 

 و شـوند، یی خطـا  دچاری گاه ها انسان است نکمم چون بدهند، رفتار رییتغ هی کصورت در
به علت آن خطا دیگر انگیزة پیشرفت و ترقی را از دست بدهند و بپندارند که سوء پیشـینه مـانع   

 آن و گیـرد،  پاداشـی در نظـر مـی   ترقی آنهاست، اما خداوند براي ایجاد انگیزه در چنین افـرادي  
 و«: اسـت  مهم اریبس زشیانگ لحاظ از خود نیا هک است شان یقبل رفتار سوء گرفتن دهیناد
 همانـا  آورنـد،  مانیا رده،ک توبه آن از پس و شدند ستیناشا و بد اعمال بکمرت هی کسانک

  )153: اعراف(»است. مهربان و بخشنده] آنان مانیا و توبه[ نیا از بعد تو پروردگار
 هکـ  ستین طور نیا اند، شده بکمرت آنها هی کبزرگي خطا رغمبه  ندک یم اعالم هیآ نیا

 و رحمت ،کنند توبه و دهند رفتار رییتغ آنها اگر هکبل باشد، نداشته وجود بازگشت راه چیه
 دهـد  یمـ  دیامبسیار  انسان بهاالهی  بخشش و غفران پاداش آنهاست.ي فرارواالهی  مغفرت

 سکـ  هـر  نامعصـوم  جز رایز؛ سازد یم آماده ایدن التکمش و رنج از نجاتي برا رااو  و
 همـه  نیا تحمل با هک است نگران شیخوة ندیآدربارة  و دارد قرار لغزش و گناه معرض در

 رفـع  در مغفـرت  پاداش وصف نیا با باشد. نداشتهی شیآسا هم آخرت در ا،یدن در زحمت
  دارد.ی اساس نقش انیآدمي وار دیام وی نگران

  يريگ جهينت
 اقسـام  پـاداش  محوریـت  با تشویقاست.  انگیزه ایجادبراي  قرآنهاي  روش از یکی تشویق

 و دنیـایی هاي  پاداش چونی های تقسیم کریم قرآن آیات به توجه با توان می کهدارد  مختلفی
 از اسـتفاده ة نحـو مهـم،   انیـ م نیـ ا دربراي آن برشمرد.  معنوي و مادي همچنین و آخرتی
  :داشت توجه لیذ تاکن دیبا قیتشو در لذا است. قیتشو روش
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 لکشـ  انتخاب در شخصیۀ روح و باشد متناسب عمل نوع و زانیم با و بجا دیبا قیتشو .1
ي ارمنـد ک ثالبراي م د.شو مالحظهي ـ  معنو اي یمادی، المک ریغ ای، یالمک قیتشو ـ آن
 لـذا  باشـد.  زاننـده یانگ توانـد  ینم اوي برای المک قیتشو است،ی مال التکمشي دارا هک

 عامـل  دامکـ  ابـد یدر توانـد  یمـ  نـان، کارک گونـاگون ي هـا  يازمندین به بردنی پ با ر،یمد
 تشـویق  وقـدردانی   هرگونه هکنیا گریدۀ تکن دارد. را پاداش مکح ارمندي کبرای قیتشو

 انواع ازی برخ دارد امکان اساس، این بر گیرد. انجام مدیر صالحدید و حالي مقتضا به
ة فرمـود  بـه  باشـد.  معـذور آنهـا   ازی برخ اعمال از مدیر یا باشد داشته اولویتقدردانی 

 زبانـت  بـا  شـد،  کوتـاه  ] یعملی قدردان و [اعمال جبران از دستت هرگاه« :امیرمؤمنان
  48.»کني سپاسگزار

 و شـود ی خنثـ  آن اثـر  هکـ  قیتشو قدر آن نه است. نیمع حدودي دارا قیتشو از استفاده. 2
 داشـته ه بازدارنـد  نقـش  وشـود   آفـت  هک محدود يقدربه  نه و گرددی تلق ریمدۀ فیوظ

 مناسـب  قیتشـو  اعمال دریی سزا به نقش موجود طیشرا وها  نهیزم قیدق شناخت باشد.
 رد.یپـذ  مـی  صـورت  ریمـد  موقـع  به و حیصحی ابیارزشي مبنا بری قیتشو هرگونه دارد.

 خیتـوب  و نیتحسـ  دري رو ادهیـ ز حماقـت  مراتـب  نیبزرگتـر : «دیفرما می امیرمؤمنان
  49.»است

 رکـ ف و ذهـن  تمام و دیدرآ هدف صورت به خود دینبا و است ختنیبرانگ ۀلیوس قیتشو. 3
 موجـب یابـد و   مـی  بازدارنـده  نقـش  صورت نیا در هک ندک مشغول خود به را شخص
  شود. یمی اصل هدفی فراموش

ـ با ارکـ  نیـ ا و باشـد  روشن شخصي برا آن علت دیبا قیتشو هنگام به. 4 ي ا گونـه  بـه  دی
  باشد. برخورداري وی درون دییتأ از و ندیبب آن مستحق را خود شخص هک ردیگ صورت

  باشد. داشتهی مثبت و اراک و مشخص ریتأث تا ردیگ انجام موقع به دیبا قیتشو. 5
 و اعتـدال  رعایـت  کـرد،  توجـه  آن بـه  بایـد  تشـویق  در کـه ی نکات ترین یاساس جمله از. 6

ی اساسـ  اصـل  ایـن  بـه  آمیـز  حکمتدر سخنی  یعل است. آن اعمال موارد تشخیص
نِ  والتَّقْصـیرُ  ملَـقٌ  الْأستحقاقِ منَ بِأَکْثَرَ أَلثَّناء« است: فرموده اشاره قاقِ  عـحت ســ  الْأ ی عأَو 
دسفـرد، ی شایستگ مقدار از کمتر و استی چاپلوس استحقاق، اندازه از بیش ستایش ؛ح 
  ».است حسد یای ناتوان عجز
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