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چكيده
با توجه به تکرار و اهمیت موضوع نیت در مطالعات و آثار حوزه مدیریت اسالمی بویژه ذیل
بازتعریف مفهوم عملکرد از دید اسالم ،این پژوهش در صدد بررسی و مطالعه دقیق این موضوع
در آیینه روایات معصومین (علیهم السالم) است تا بتواند حدود و ثغور و مختصات دقیق این
مفهوم اسالمی را در این مطالعات مشخص کند .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از روش
کتابخانهای و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است .از آنجا که در
این تحقیق ،مطالعه روایی صورت گرفته است ،سعی شد چه در مرحله گردآوری و چه در مرحله
تحلیل از روش پژوهش مختص این حوزه یعنی روش فهم حدیث نیز استفاده شود .در نهایت،
یافتههای پژوهش ،نقش نیت را در دو قسم اهمیت (مثل شرطیت در پذیرش عمل ،مترادف و یا
مهمتر از عمل بودن) و ریشهها (والیت ،قلب ،اخالص ،معرفت و قدرت استنباط شرعی) و کاربرد
آن را در سه قسم الزامات (مثل صداقت ،خیریت ،لزوم تطابق با عملکرد و ،)..آثار تکوینی (مثل
قوت جسم ،اثر در رزق و )...و ارزیابی عملکرد (شامل دو حوزه ارزیابی عندالخلق مثل کارایی و
اثربخشی عمل و عدم تأثیر در مباحث اقتصادی و ارزیابی عنداهلل مثل مبنای جزای الهی بودن)،
توضیح داده است.
كليدواژهها :نیت ،مدیریت اسالمی ،مدیریت عملکرد ،مدیریت عملکرد اسالمی ،رفتار سازمانی
اسالمی.
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m.javadi1373@gmail.com
** استادیار گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

ganjali@isu.ac.ir

 / 851فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

سال  ،62شماره  ،6تابستان 8317

مقدمه
عملکرد یکی از جنبههای حیاتی فعالیتهای سازمانی است که تحت تأثیر سیاستها و روشهای
اصلی سازمان قرار میگیرد (مرزوق 1و ایسالم .)1012 :2112 ،2تأثیر مدیریت عملکرد بر بخشهای
مختلف سازمانی مثل بخشهای مالی ،منابع انسانی و ...همچنین تأثیر آن بر تأثیرات اجتماعی و
محیطی سازمان همچنان مورد بحث و تحقیق مدیران و متخصصان منابع انسانی است (ژیائو 0و
دیگران .)023 :2112 ،عملکرد در سطوح مختلفی مانند فرد ،گروه و سازمان مورد دستهبندی قرار
میگیرد و به دلیل وجود تعابیر و تفاسیر مختلف از آن به فراخور استفاده اندیشمندان مختلف از آن
در زمره واژگان چمدانی 4جای میگیرد؛ به عبارتی هر کس با تخصص و مطالعات خود برای آن
مفهومی متناسب انتخاب میکند (رضائیان و گنجعلی 2 :1031 ،و .)3
مدیریت عملکرد در طول زمان دچار تغییر و تحوالت متعددی شده و مفاهیمی مانند ارزیابی
عملکرد ،ارزشیابی عملکرد ،سنجش عملکرد و اندازهگیری عملکرد تولید شده است که همگی به
جمعآوری اطالعات عملکردی برای کنترل و مدیریت منجر میشد (کلوت 3و مارتین:2111 ،6
202؛ برادبِنت 7و الولین220 :2113 ،2؛ بایسبی 3و ماالگوئنو237 :2112 ،11؛ بیتیتسی 11و دیگران،
 )1 :2112تا در نهایت بعد از تمامی این تغییرات نوبت به مفهوم مدیریت عملکرد رسیده که توسعه
یافته تمامی این مفاهیم است (آالک.)0 :2117 ،12
از سوی دیگر تالش برای ارائه خوانشی اسالمی از حوزههای علوم انسانی بویژه مدیریت از
ابتدای ظهور انقالب اسالمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .بر این اساس ،بسیاری
کوشیدهاند تا در جهت شناخت و معرفی این پدیده مهم ،گامی فرا نهند و در این مسیر هر کس
کوشیده است از زاویه خاصی به مباحث مدیریت اسالمی بپردازد .به این دلیل رویکردهای
1 - Marzouk
2 - Saleem
3 - Xiao
4 - Suitcase words
5 - Kloot
6 - Martin
7 - Broadbent
8 - Laughlin
9 - Bisbe
10 - Malagueno
11 - Bititci
12 - Alach
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زیادی در پرداختن به مدیریت اسالمی شکل گرفته است (حجازیفر .)37 :1036 ،همچنین در
راه تحول در علوم انسانی و اسالمیسازی آن ،پرداختن به روایات و احادیث اهل بیت
(علیهمالسالم) ،یکی از مهمترین منابع شیعه برای استنباط احکام الهی و عرضه سؤاالت و مسائل در
عرصههای مختلف است .اهمیت احادیث و روایات ائمه اطهار به گونهای است که امام صادق
(علیه السالم) به جابر فرمودند« :یا جابر و اهلل لحدیث تصیبه من صادق فی حالل و حرام خیر لك
مما طلعت علیه الشمس حتی تغرب»(( )1ابوجعفر البرقی .)227 :1034 ،همچنین بارها و بارها اهمیت
احادیث در راستای تولید علوم انسانی اسالمی توسط اندیشمندان مختلف و بویژه مقام معظم
رهبری (دام ظله العالی) مورد توجه و تکرار قرار گرفته است .ایشان در بیاناتی تأکید میکنند:
"امروز درباره حدیث به تدقیق و جداسازی سره از ناسره و راست از دروغ و مسلم از مشکوک و
نیز به تأمل در فهم معضالت و مفاد و مضمونهای اساسی در آن ،و نیز به تطبیق یا نسبتیابی آن با
کالم اهلل عزیز حکیم و نیز به شرح و بسط عالمانه و محققانه و نیز به نشر و همگانی کردن آنچه
همگان را به کار خواهد آمد و بسی خدمات و تالشهای دیگر ،نیازی مبرم و سازماندهی شده
وجود دارد( ".امام خامنهای ،پیام به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.)1072/11/22 ،
روایات معصومان (علیهم السالم) در برگیرنده ژرفترین معارف هستیشناسی از خدا تا انسان و
از دنیا تا معاد است .نکتههای نغز اخالقی و راهنماییهای عملی و راهبریهای فردی و اجتماعی ،همه
در دل مضمونها و مفاهیم تو در توی احادیث نهفته است و استخراج و استفاده از آنان در گرو
آشنایی با زبان امامان و چگونگی بهرهگیری از این سخنان است (مسعودی.)10 :1024 ،
در این پژوهش سعی میشود با به کارگیری روشی مناسب برای استفاده از روایات معصومین
(علیهم السالم) ،به این سؤال پاسخ داده شود که" :جایگاه نیت در مطالعات حوزه مدیریت اسالمی
به ویژه مدیریت عملکرد چیست؟" در همین راستا پس از مرور ادبیات موضوع این عرصه و
بررسی پیشینه پژوهشی مرتبط با روش تحلیل مضمون به طراحی الگویی پرداخته شده است که
جایگاه احادیث را تبیین میکند .در نهایت پس از مشخص شدن چارچوب نیت در فضای مدیریت
عملکرد به بحث دربارۀ تفاوت نتایج پژوهش فعلی با پژوهشهای گذشته و سپس به نتیجهگیری
پرداخته شده است.
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ادبيات نظری و پيشينه پژوهش
عملكرد
نوع برداشت ما از مفهوم عملکرد ،تعیین کننده چرایی و چگونگی رویارویی ما با آن است
(رضائیان و گنجعلی .)20 :1031 ،به این علت که مفهوم عملکرد ماهیتی عملیاتی دارد برای فهم
بهتر آن باید از دو بعد مفهومی و عملیاتی ،این مفهوم را مورد بررسی و بازبینی قرار داد .در بعد
مفهومی در ابتدای بحث برای شناخت عملکرد میتوان به تعریف لغوی آن پرداخت .طبق تعریف
فرهنگ آکسفورد ،عملکرد یعنی هر آنچه افراد و ماشینها انجام میدهند .در این فرهنگ لغت ،این
ادعا از طریق وارد شدن کلمه «اجرا و تحقق» نشان داده شده است (رضائیان و گنجعلی.)2 :1031 ،
برای درک بهتر مفهوم عملکرد و کاربردهای عملیاتی آن یکی از بهترین راهها استفاده از روابط
علّی معلولی است؛ الگوهایی که بتواند اقدامهای 1زمان حال را به نتایج 2در آینده پیوند دهد .یکی
از این الگوها« ،الگوی علّی ـ معلولی سه مرحلهای عام» 0است .این الگو دارای سه بخش پیامدها،4
فرایندها 3و مبانی 6است (نیلی63 :2117 ،7؛ منزونی 2و ایسالم.)7 :2113 ،3
قصد
قصد به لحاظ لغوی به معنای در صدد کاری برآمدن (ابن درید 1322 ،م ،ج  )1113 :2یا طلب
کردن چیزی و حرکت به سمت آن (فیومى1414 ،ق ،ج 314 :2؛ طریحى ،1073 ،ج )127 :0
است .برخی دیگر آن را مترادف نیت دانسته ،و یا از آن به غَرَض یا عمد تعبیر کردهاند (بستانى،
 .)637 :1073در اصطالح قصد را به معنای عزم متوجه به سمت انشا و ایجاد فعل آوردهاند
(عبدالرحمان ؛ ج .)36 :0
اراده
اراده به انجام دادن کاری بدون کراهت اطالق میشود (حمیرى1421 ،ق ،ج )2623 :4؛ معنایی
1 - Actions
2 - Results
3 - Generic 3 stage causal model
4 - Outcome
5 - Processes
6 - Foundations
7 - Neely
8 - inaznaM
9 - Islam
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است که باعث ایجاد حالتی برای فرد میشود که به خاطر آن کاری به گونهای خاص از او سر
میزند در حالی که میتوانست جور دیگری انجام شود .در اصطالح بعضی آن را مترادف قصد
دانستهاند (شاهرودی1426 ،ق ،ج )003 :1؛ اما از نظر عده دیگری ،این کلمه از لحاظ لغت و
اصطالح برای صفتی از صفات نفس وضع شده است که آن صفت به ایجاد فعلی یا ترک آن تعلق
گرفته و علت تامه تحقق آن در خارج است .برای این صفت مقدماتی وجود دارد که قبل از
حصول صفت در نفس پدید میآید همان طور که معلوالت و مسبباتی هم دارد که بعد از خودش
در خارج به وجود خواهد آمد (مشکینى1416 ،ق.)22 :
قصد قاصد به فعل خودش اختصاص دارد و نه به فعل دیگران و اراده هم به فعل خود و هم به
فعل دیگران اختصاص دارد .همچنین قصد ،اراده تنها انجام دادن فعلی هنگام ایجاد آن فعل را
میرساند و هنگامی که انجام دادن فعل به زمان آینده موکول شود دیگر به آن قصد اطالق
نمیشود؛ به عنوان مثال صحیح نیست که گفته شود قصد کردهام که فردا تو را ببینم (عسکرى،
.)121 :1411
نيت
به لحاظ لغوی برخی نیت را تمایل دانستهاند (ابن سیده1421 ،ق ،ج  322 :3و ابن منظور،
1414ق ،ج  .)112 :2برخی دیگر معنای آن را خواسته قلبی دانستهاند (فراهیدى1413 ،ق ،ج :2
 .)034در اصطالح فقهی بعضی آن را مترادف قصد میدانند (ابوجیب1412 ،ق .)060 :بعضی دیگر
نیز آن را با داعی و انگیزه به یك معنا قلمداد کردهاند و مرادشان از آن ،عزم و اراده محرِّک به
سمت فعل است (مشکینى.)342 :1032 ،
چند نکته در مورد نیت
نیت از ارکان عبادات است و ترک عمدی یا سهوی آن موجب بطالن عمل میشود.
واجبات تعبدی ،واجباتی است که نیت ،شرط صحت آنهاست و واجبات غیر تعبدی ،واجباتی
است که نیت در صحت آنها شرط نیست؛ منتهی نیت تقرب به خداوند در آنها باعث میشود فاعل
آنها مستحق ثواب الهی شود که به اینها عبادت به معنای اعم میگویند؛ زیرا با نیت و قصد میتواند
به عبادت تبدیل شود.
اخالص در نیت عبادات شرط است و مراد از آن این است که قصدی غیر از خداوند در عمل
عبادی نباشد (مشکینى.)343 :1032 ،
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طبق تعریف ،نیت صرفا به تمایالت و خواستههای قلبی اطالق میشود؛ ولی قصد قسمی از
عمل را نیز در برمیگیرد و طلبی که در نیت وجود دارد ،صبغه عملی نیز میگیرد.
نکته آخر اینکه این پژوهش در صدد است که نه به لحاظ فقهی بلکه به لحاظ مدیریتی و با
برداشت از احادیث آن را در مدیریت اسالمی و بویژه عملکرد ،جایگاهیابی کند.
طلب
طلب به لحاظ لغوی به معنای تالش برای یافتن چیزی و رسیدن به آن ترجمه شده است
(ازهرى1421 ،ق ،ج )207 :10؛ جستجو از وجود چیزى ،خواه طلب از جسم و عین چیزى باشد و
خواه طلب از معنى و مفهوم آن (راغب اصفهانى1412 ،ق .)322 :در قرآن کریم نیز طلب یا ماده
آن (ط ـ ل ـ ب) در دو محل به کار رفته است« :فَلَنْ تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَباً» (کهف :)24 /و هرگز قادر به
جستجوى آن نخواهید بود و «ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ» (حج :)70 /چه ناچیز و زبون است آن که
خواهنده است و آنچه در طلبش مىروند؛ که هر دو جایگاه معنای گفته شده از طلب را تأیید
میکند .در اصطالح فقهی بعضی طلب را این گونه تعریف کردهاند که طلب ،این است که
شخصی به دیگری که از لحاظ رتبه با او مساوی است بگوید این کار را انجام بده (شریف مرتضی،
1413ق ،ج )276 :2؛ اما بعضی دیگر معنای اصطالحی آن را با معنای لغوی آن یکسان دانسته ،و
گفته اند به معنای تالش برای یافتن چیزی و گرفتن و به دست آوردن آن است (محمود
عبدالرحمان؛ ج .)407 :2
در مورد پیشینه پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
کمالیان ( )1036در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بازتعریف مفهوم عملکرد از
منظر قرآن کریم" به بررسی معنا ،سطوح ،رویکردها و مؤلفههای عملکرد از دید قرآن کریم
پرداخته است؛ ذیل بحث مؤلفههای عملکرد ،نیت را برای برخورداری عملکرد از حسن فاعلی الزم
دانسته و تأثیر آن را بر عملکرد از دید قرآن کریم تأیید کرده است " .نیت یکی از مفاهیم اصلی در
زمینه عملکرد در بیان قرآن کریم است به این صورت که نیت افراد ،شکل دهنده تفاوت در
برخورد الهی با رفتار خواهد بود به این صورت که دو عمل در شکل و ظاهری مشابه و دارای
صحت در ماهیت و روش امکان دارد که دارای نیاتی متفاوت باشند و در نتیجه پاداشهای کامال
متفاوتی را دریافت کنند" (کمالیان.)137 :1036 ،
مقیمی ( )1033در کتاب خود تحت عنوان "اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم" بیان

نقش و کارکردهای نیت در مدیریت اسالمی

823 /

میکند که یکی از وجوه تمایز نظریه کنش در اسالم و نظریات غربی ،جدا شدن نیت و هدف
است .او همچنین معتقد است که مالک اصلی برای ارزشگذاری رفتار در اسالم ،نیت کنشگر
است .در ادامه او نیز مانند دیگر پژوهشهایی که در ذیل اشاره میشود ،وارد مبحث حسن فاعلی و
حسن فعلی میشود و حسن فاعلی را از حسن فعلی مهمتر قلمداد میکند (مقیمی.)013 :1033 ،
پژوهان و رسولی ( )1034در مقاله خود با عنوان "بررسی و توصیف مدیریت و مدیریت منابع
انسانی از منظر قرآن کریم" ذیل بحث ارزیابی عملکرد معتقدند که :در اسالم ،اقدامات به نیتها
بستگی دارد .اثر این اصل در منابع انسانی ،این موضوع است که کارکنان نباید تنها بر اساس
نتیجة کار تنبیه شوند؛ زیرا ممکن است عوامل بیرونی خارج از کنترل ،نتیجة کار را تحت تأثیر
قرار دهد (پژوهان و رسولی.)113 :1034 ،
تقوی ( )1030در کتاب "نگرشی بر مدیریت اسالمی" ذیل بحث ارزشیابی در اسالم ضمن نقد
ارزشیابی در مکتب "اصالت العملی" با اشاره به چند روایت ،معتقد است که اسالم برای ارزشیابی
عمل ،نخست نیت و انگیزه را مورد سنجش قرار میدهد و هرگز عملی را مجرد از نیت بررسی
نمیکند و برای نیت شأنیت روح عمل را قائل است (تقوی.)112 :1030 ،
آیتاهلل مصباح یزدی ( )1031در کتاب "پیشنیازهای مدیریت اسالمی" با نقد این مبنا ،که
معیار قضاوت در مورد ارزش داشتن یا بیارزش بودن رفتار ،نفس عمل بدون توجه به فاعل باشد،
بیان میکند که از دیدگاه اسالم باید عالوه بر حسن فعلی به حسن فاعلی نیز توجه شود و در
ارزیابی رفتار مسئله نیت و قصد فاعل لحاظ گردد (مصباح یزدی 162 :1031 ،و .)160
قوامی ( )1026در کتاب "مدیریت از منظر کتاب و سنت" با استناد به آیه «فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» ،مبنای اعطای پاداش را در مدیریت
رحمانی ،برخورداری عمل از حسن فعلی و حسن فاعلی میداند .وی استدالل میکند که منظور از
عمل صالح یکی این است که خود عمل صالح باشد و دیگر اینکه از شخص صالح نیز سر بزند؛ در
ادامه صالح بودن عامل را شامل صالح بودن در نیت ،اراده ،روحیات و دیگر ویژگیها از قبیل
شایستگیها و ...قلمداد میکند (قوامی.)013 :1026 ،
افندی ( )1076در کتاب "نگرش توحیدی در مدیریت و اداره عمومی" ذیل بحث از ماهیت عمل
در حوزه مدیریت اسالمی بیان میکند که شرط مقبول واقع شدن عملی عالوه بر صحت خود آن،
نیت خالص است .وی تأکید میکند همان طور که بدون عمل صالح ،رفتار مقبول نمیشود ،بدون
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خلوص نیت نیز امکان پذیرش رفتار فرد وجود ندارد (افندی.)03 :1076 ،
جدول  :7خالصه پيشينه پژوهش و رویكرد پژوهشها
پدیدآور(ان)

سال نشر

مبحث مورد طرح

کمالیان ()6931

6931

مقیمی()6931

6931

انگیزش

رویكرد

بازتعریف مفهوم عملکرد عملکرد قرآنی

سطح ورود
تأثیر نیت بر عملکرد

سازمان آخرتگرا

تأثیر نیت بر کنش کنشگر
تأثیر نیت در جبران خدمات

پژوهان و رسولی ()6931

6931

ارزیابی عملکرد

منابع انسانی قرآنی

تقوی ()6939

6939

ارزشیابی کارکنان

اصالت العاملی و اصالت العملی نیت به عنوان روح عمل

مصباح یزدی

6936

ارزشیابی عملکرد

مدیریت اسالمی

تأثیر نیت در ارزش عمل

قوامی

6931

جبران خدمات

مدیریت رحمانی

تأثیر نیت در اعطای پاداش

افندی

6931

ماهیت عمل

مدیریت اسالمی

تأثیر نیت بر پذیرش عمل

روش پژوهش
روشن است که روششناسی صحیح هر تحقیق ،اصل و اساس تحقیق را شکل میدهد که بدون
توجه به آن ،نتایج پژوهش حاصلی برای محقق و دیگر پژوهشگران نخواهد داشت؛ بویژه در
تحقیقات کیفی ،ضرورت تحلیل روشمند دادهها دوچندان خواهد بود (عابدی جعفری و دیگران،
 .)132 :1031بنابراین تالش محقق در به کارگیری روش علمی و منطقی صحیح برای دستیابی به
نتایج مطلوب ضروری تلقی میشود (ضماهنی و حجرگشت.)336 :1034 ،
جامعه و نمونه مورد مطالعه تحقيق
جامعه مورد تحقیق تمامی کتابهای حدیثی شیعه است که احادیث نیت مرتبط با عملکرد دارد و
در نرم افزار جامعاالحادیث نسخه  0/3موجود است و نمونهای که به صورت هدفمند انتخاب شد
عبارت است از :بحاراالنوار ،وسائلالشیعه ،مستدرک وسائل ،اصول ،فروع و روضه الکافی ،تفسیر
قمی ،مصباحالشریعه ،الخصال ،االمالی صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،عیون أخبار الرضا
علیه السالم ،اإلرشاد مفید ،نهجالبالغه ،اإلختصاص ،االمالی مفید و کتاب مکاسب شیخ انصاری(.)2
نوعشناسی
پژوهش به لحاظ نوعشناسی ،بنیادی و کیفی است .همچنین این پژوهش از نظر ماهیت از نوع
توصیفی است .به لحاظ روششناسی برای گردآوری اطالعات با توجه به نوع دادهها و اطالعات
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در این پژوهش از روش کتابخانهای ،و پس از جمعآوری اطالعات برای تحلیل آنها از روش
تحلیل مضمون استفاده شده است.
براساس منظومه پژوهشی مطالعات مدیریت اسالمی نیز ،که حجازیفر ( )1036مطرح کرده
است ،پژوهش در دید قیاسی از لحاظ منشأ و ساختار نظری یا موضوع در نوع استنباطی ،از نظر
منابع و ابزار شناخت ،این پژوهش در نوع شناخت وحیانی و با رویکرد دینی ـ تعبدی تدوین شده
است؛ اما از دید استقرایی از لحاظ محتوا ،هم تخصصیگرا و هم منبعگراست؛ پس از این نظر
ترکیبی به شمار میآید و از لحاظ غایت نیز موضوع محور است.
البته به این دلیل که پژوهش در حوزه روایات ائمه معصومین (علیهمالسالم) است نیاز بود از
روش پژوهش خاص این حوزه نیز کمك گرفته شود ـ یعنی روش فهم حدیث که توسط مسعودی
( )1024مطرح شده ـ و همچنین از روش تحلیل مضمون برای جمعآوری مضمونهای روایات و
طبقهبندی آنها استفاده شده است .روش فهم حدیث عمدتا برگرفته از اثر عبدالهادی مسعودی است
و برای یافت مضمون احادیث و کنار هم قرار دادن احادیث هم خانواده ،روش تحلیل مضمون به
کارگرفته شده است .ذیالً به توضیح اجمالی هر یك از دو روش پرداخته میشود:
روش فهم حدیث
عبدالهادی مسعودی در کتاب خود تحت عنوان "روش فهم حدیث" سیر اجمالی فهم حدیث
را ذیل دو حوزه روش فهم متن حدیث و روش فهم مقصود حدیث مطرح میکند .مراحل و
گامهای فهم حدیث از دید مسعودی به این صورت است:
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جدول  :6مراحل و گامهای فهم حدیث (مسعودی 51 :7911 ،ـ )601
گام اول :پيش نيازهای فهم حدیث:
 6ـ آیا متنی که در دست ماست ،حدیث است؟
 2ـ آیا متن حدیث دقیقا همین متن عربی نزد ماست؟
گام دوم :فهم متن حدیث:
 6ـ فهم مفردات عربی (نظیر علم صرف و لغت شناسی)
 2ـ فهم ترکیبات لغوی (مثل علم نحو ،اعراب ،مجازها ،اصطالحات مرکب و)...
گام سوم :فهم مقصود حدیث:
 6ـ گردآوری قرینه
 2ـ یافتن اسباب ورود
 9ـ تشکیل خانواده حدیث
 1ـ توجه به احادیث معارض
 1ـ بهرهگیری از دستاوردهای بشری

روش تحليل مضمون
روش تحلیل مضمون در واقع نوعی تحلیل محتوای ساختاریافته و استنتاج از دادههای کیفی
است که مبتنی بر واحدهای مضمون ،مفهوم پردازی و الگوسازی صورت میپذیرد .این راهبرد با
رویکردی استقرایی تالش دارد تا با بخشبندی ،طبقهبندی ،خالصهسازی و ساختدهی دوباره به
دادههای متنی همچون متون حدیثی ،مصاحبهها و ...مفاهیم آنها را استخراج کند .این راهبرد اساساً
توصیفی است و کمك میکند تا محقق روندهای تجربیات و دیگر دادههای کیفی را استخراج
کند (چیتسازیان و جوادی .)124 :1034 ،در تعریفی دیگر ،تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت،
تحلیل و گزارش الگوهای دادههای کیفی است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی
است و دادههای پراکنده و گوناگون را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند(عابدی جعفری
و دیگران.)130 :1031 ،
در معرفی تحلیل مضمون ،باید ابتدا درک درستی از مضمون ارائه شود .مضمون یا تم ،مبین
اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقیق است و تا حدی ،معنی و مفهوم الگوی مجموعهای
از دادهها را نشان میدهد (عابدی جعفری و دیگران .)133 :1031 ،مضمون الگویی است که در
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دادهها یافت میشود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبههایی از
پدیده میپردازد .به طور کلی مضمون ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر
پژوهشگر ،نشاندهنده درک و تجربه خاصی در مورد سؤاالت تحقیق است (کینگ 1و هوروکس،2
 .)131 :2111آتراید استیرلینگ 0در دستهبندی خود از مضمون ،سه گونه مضمون پایه،
سازماندهنده و فراگیر شناسایی کرده و معتقد است با تحلیل مضمون شبکهای از مضمونها ،ایجاد و
درنهایت با تحلیل آنها مفاهیم کلیدی استخراج و الگو تبیین میشود (آتراید استرلینگ.)2111 ،
اجرای روش فهم حدیث
مطابق با روش یاد شده برای پژوهش در روایات در گام اول برای اطمینان از حدیث بودن متن
در دسترس و دستیابی به متن دقیق حدیث از نرمافزارهای جامع االحادیث نسخه  0/3و معجم
موضوعی بحاراالنوار نسخه  1/3استفاده شده که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور
تولید شده است.
در گام دوم با توجه به آشنایی نویسندگان مقاله با ادبیات عرب و صالحیت استفاده آنان از
منابع این حوزه ،سعی شد برای فهم معنای لغوی مفردات از کتبی مانند مجمع البحرین ،جمهرۀ
اللغة ،مفردات ألفاظ القرآن ،لسان العرب ،الفروق فی اللغه ،کتاب العین ،تهذیب اللغه ،المحکم و
المحیط األعظم ،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم و برای فهم معنای اصطالحی ـ
ترکیبی مفردات از کتابهایی مانند القاموس الفقهی لغة و اصطالحا ،مصطالحات الفقه ،اصطالحات
االصول و معظم ابحاثها ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،معجم المصطلحات و
األلفاظ الفقهیة استفاده شود.
در گام نهایی نیز برای فهم مقصود حدیث در هر یك از مراحلی که در روش مسعودی ذکر
شده ،اقدامات زیر صورت گرفته است:
 1ـ با توجه به داللتهای سه گانه مطابقی ،تضمنی و التزامی در منطق و بحث مجاز و کنایه در
علم معانی و بیان ،احتمال وجود معنایی به غیر از معنای متبادر شده اولیه وجود داشت که با تالش
برای دستیابی به قرینهها به بررسی و تدقیق این احتمال پرداخته شد .قرینههای بررسی شده عبارت

1 - King
2 - Horrocks
3 - Stirling - Attride

 / 821فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

سال  ،62شماره  ،6تابستان 8317

است از :قرینههای متصل کالمی (شامل قرینههای معیّنه و صارفه) ،قرینههای متصل مقامی (مثل
اسباب ورود ،شرایط اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی ،حالتهای روات و )...و قرینههای منفصل (مثل
خانواده حدیثی).
 2ـ به دلیل تعمیم پذیر دانستن احادیث و در عین حال صدور آن تحت واقعهای خاص ،که فقها
تحت عنوان "قضیة فی الواقعه" از آن یاد میکنند ،قرینههای مقامی بررسی شده است .این قرینهها
عبارت است از :پاسخ به پرسشهای راویان ،نقد نظر و فتوای فقیهان عامه ،رد و انکار سوء فهم یا
بدعتی آشکار .شیوه شناخت این قرینههای مقامی با شیوه یافتن احادیث همخانواده یکی بوده است.
 0ـ قرینههای منفصل بیشتر از نوع کالم بود و مهمترین آنها روایاتی است که با روایت اصلی،
که در صدد فهم آنیم ،ارتباط دارد .حال این ارتباط میتواند مثبت باشد که احادیث همخانواده
شکل میگیرد و یا منفی باشد که احادیث معارض را شکل میدهد .دستیابی به احادیث همخانواده
نیز با کمك از بافت مضمونهای مشترک و پرتکرار و استفاده از معجمهای موضوعی و لفظی با
استفاده از رایانه و نرمافزارهای مربوط صورت پذیرفت.
 4ـ در مورد تعارض احادیث در بحث نیت در این پژوهش ،حدیث متعارضی یافت نشد که
بخواهد با استفاده از فنون رفع تعارض به حل آن پرداخته شود.
اجرای روش تحليل مضمون
برای اجرای روش تحلیل مضمون در این نوشتار با استفاده از نرم افزار ،مسیر ذیل طی شد:
شناسه گذاری اوليه داده

برای مراحل شناسهگذاری و تحلیل مضمون از نرم افزار  MAXQDAنسخه  11استفاده شد و
کار شناسهگذاری صورت گرفت .در شناسهگذاری دادهها تالش شد تا با دقت تمام متون ،مطالعه
و شناسه گذاری شود .نکته مهم در این مسیر ،توجه و رعایت همزمان تلخیص مطالب و عدم حذف
نابهجای آنها بود .در واقع استخراج و نامگذاری شناسهها به گونهای بود که هم بخوبی بیانگر
محتوای شناسهها باشد و اجمال آن سبب از دست رفتن اطالعات متن نشود و هم آنقدر شناسهها
پراکنده تعریف نشود که ویژگی طبقهبندی و تلخیص شناسهگذاری فراموش شود.
شناسایی و جستجوی مضمونها

هدف اصلی این مرحله ،شناسایی مضمونهای پایه بود تا بتوان در گامهای بعدی به طبقهبندی
آنها پرداخت .در این گام ،شناسایی مضمونها بر اساس جستجوی پاسخ به سؤال تحقیق صورت
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گرفت .به این منظور با بهرهگیری از نرمافزار ،ابتدا فهرستی از شناسهها و درختواره آنها ،تدوین ،و
شناسههای همسان ،ذیل یکدیگر تلفیق و سازماندهی شد .پس از مطالعه آنها ،مجموعه یك یا چند
شناسه که بیانگر یکی از مصداقها با زیرمجموعه یکی از شناسههای اولیه بود در کنار هم چیده شد
و خوشهای از شناسهها را که بیانگر یك مضمون بود شکل میداد .سؤال پژوهش مبنای فهم
مضمونها بود.
مرتب كردن ،طبقهبندی و تشكيل شبكه مضمونها

در گام پیشین هنوز مضمونها به اندازهای مجرد و تلخیص نشده بود؛ لذا در این گام از مجموع
یك یا چند مضمون اولیه مرتبط با هم ،مضمونهای ثانویه شکل گرفت .در این تحلیل چهار
مضمون ثانویه شکل گرفت که عبارت است از :کارکرد ،الزامات ،ریشهها و اهمیت نیت.
پس از اینکه شبکه مضمونها تدوین شد ،پژوهشگران سعی کردند تا مدتی از فضای دادهها و
این طبقهبندیها دور شوند و خو گرفتن ذهن با دادهها را تعدیل و کم کنند .پس از آن دوباره به
سراغ دادهها رفتند؛ اما این بار مسیری معکوس را طی کردند به این گونه که با نگاهی نقادانه در هر
مضمون این سؤال را مطرح کردند که آیا این شناسهها و مضمونها واقعا به مضمون اشعار دارد یا
خیر .آیا میتوان در شبکه مضمونها تغییراتی ایجاد کرد یا خیر؟ اما به هر ترتیب نیاز بود تا نگاه و
رویکردی جدید به دادهها و طبقهبندیها صورت گیرد .از این رو یافتهها دوباره مورد بازنگری قرار
گرفت.
تحليل و تدوین نهایی

سرانجام پس از شناسایی مضمونها و تدوین شبکه آنها ،مرحله نگارش و تدوین یافتهها در قالب
گزارش پژوهش بود .در این گام هر کدام از مضمونها دوباره مورد تدقیق قرار گرفت و همچنین
سعی شد تا در توضیح آنها به قسمتهایی از متن احادیث مورد تحلیل ،به عنوان شواهد بحث اشاره
شود .بر این اساس شناسههای این مرحله در شش محور کلی یعنی آثار تکوینی ،ارزیابی عندالخلق،
ارزیابی عنداهلل (این سه مضمون به عنوان "کارکرد" در این مقاله مطرح شده است) ،اهمیت نیت،
الزامات و ریشهها تقسیمبندی شد که در جدول ذیل ،محورهای شناسههای استخراج شده و تعداد
آنها در هر محور ارائه شده است:
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جدول  :9مضمونهای اصلی و فرعی به همراه تعداد هر یک از آنها
مضمون

تعداد مضمونهای

مضمونهای سازمان

تعداد

فراگير

سازمان دهنده

دهنده

مضمونهای پایه

3

آثار تکوینی

ارزیابی عملکرد

نقش و کارکردهای نیت در بازتعریف مفهوم عملکرد

9

عندالخلق

1

ارزیابی عملکرد عنداهلل

96

اهمیت نیت

16

الزامات

3

ریشهها

مضمونهای پایه

1

اثر در رزق

6

اثر در شفای مریضی

2

کمک به تحقق عملکرد

6

سبب قوت جسم

6

موجب عون الهی

6

آسودگی مردم (اثربخشی)

6

خسته نبودن (کارایی)

6

عدم تأثیر در کارهای اقتصادی

6

برتر از عمل در محاسبه

1

مبنای جزای الهی

6

شرط پذیرش عمل

3

برتر از عمل

1

جوهره عمل

1

مهمتر از عمل

3

مبنای محاسبه الهی

6

عدم امکان عمل بدون نیت

6

همان عمل

9

مبنای عمل

3

صدق نیت

69

نیت خیر

63

حسن نیت

6

لزوم تطابق با عملکرد

9

اصابه به سنت

2

صحت نیت

1

خلوص نیت

6

مطابقت با امر الهی

9

قلب

2

معرفت

6

قدرت استنباط شرعی

6

والیت

مجموع مضمونها601 :
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یافتههای پژوهش
از آنجا که رویکرد مدیریت اسالمی نسبت به رویکرد مدیریت متعارف در رویارویی با مسائل
بویژه مسئله عملکرد متفاوت است و عمدهترین تفاوت هم ناشی از در نظر گرفتن بعد معنا در کنار
بعد ماده است ،ابتدا بر مبنای یکی از احادیثی که شیخ مفید در ارشاد نقل میکند ،فرایند عملکرد به
لحاظ معنوی تبیین ،و سپس به بیان شواهدی برای مهمترین مضمونهایی پرداخته شد که در جدول
به آنها اشاره شد.
شیخ مفید در حدیث مرسلی نقل میکند« :وَ مِمَّا حُفِظَ عَنْهُ ع فِی الْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ قَوْلُهُ مَا کُلُّ
مَننَوَى شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَا کُلُّ مَنْ قدَرَ عَلَى شَیْءٍ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا کُلُّ مَنْ وُفِّقَ أَصَابَ لَهُ مَوْضِعاً فَإِذَا
اجْتَمَعَتِ النِّیَّةُ وَ الْقُدْرَۀُ وَ التَّوْفِیقُ وَ الْإِصَابَةُ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَۀُ» (مفید1410 ،ق ،ج .)213 :2
از این حدیث برداشت میشود که فراگرد معنوی عملکرد به این صورت تبیین شده است:

اصابه به
نیت

قدرت

توفیق

انجام

موضع

دادن

حق

عمل

(سنت و

سعادت

امر الهی)

نمودار  :7فراگرد معنوی عملكرد

در ادامه ضمن نمایش نقشه مضمونها ،به مهمترین مضمونهای فرعی ذیل هر مضمون اصلی
اشاره میشود:
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خسته نشدن ـ

عدم تأثیر در

کارایی

امور اقتصادی
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همان عمل

برتر از عمل

مبنای عمل

جوهره عمل

عدم امکان
عمل بدون نیت
آسودگی مردم ـ

ارزیابی عملكرد

اثربخشی

عندالخلق

مهمتر از عمل

شرط پذیرش عمل

اهميت نيت

مبنای محاسبه الهی

مبنای جزای
الهی
افضل از عمل

والیت
ارزیابی عملكرد

نقش و

عنداهلل

كاركردهای نيت

در محاسبه

اثر در رزق

قلب

ریشهها
قدرت استنباط شرعی

الزامات

آثار تكوینی

حسن نیت

تطابق با امر الهی

کمک به تحقق
عملکرد

اصابه به سنت

خلوص

سبب قوت

معرفت

لزوم تطابق
صدق

نیت خیر

با عملکرد

جسم
موجب عون الهی

صحت

نمودار  :6نقشه مضمونهای اصلی و فرعی مستخرج از روایات

ریشههای نيت
منظور از ریشههای نیت ،مبادی است که نیت حسنه ـ نیتی که مجزی خواهد بود ـ از آن
سرچشمه میگیرد .مطابق با احادیث قلب به عنوان یکی از این ریشهها معرفی شده است که به
میزان صفای معرفت نیت از آن ناشی میشود...« :ثُمَّ النِّیَّةُ تَبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِ صَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ»...
(مصباح الشریعه1411 ،ق34 :؛ مجلسی1410 ،ق ،ج .)211 :67
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ریشه دیگری که مورد اشاره قرار گرفته ،قدرت استنباط شرعی است؛ به عبارت دیگر این ریشه
شکلگیری نیت حسنه ممکن نیست مگر اینکه فرد بتواند بدرستی حکم خدا را استخراج کند؛ در
حدیثی امام صادق(ع) به یکی از یاران خود میفرمایند که عبادت حسن نیت در طاعت است در
وجوهی که خداوند در آن وجوه ،اطاعت میشود .سپس حضرت اشاره میکنند که مؤمن
نمیشوی مگر اینکه ناسخ را از منسوخ باز شناسی :قَالَ عِیسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ ،مَا الْعِبَادَۀُ؟ قَالَ «حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِی یُطَاعُ اللَّهُ مِنْهَا ،أَمَا إِنَّكَ یَا عِیسى لَا
تَکُونُ مُؤْمِناً حَتّى تَعْرِفَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ» (کلینى1423 ،ق ،ج  )213 :0که این حدیث داللت
دارد که اگر فرد میخواهد به نیت حسنه دست یابد ،باید وجوهی را بشناسد که خداوند میخواهد
تا عبادت شود که این مسئله اهمیت به دست آوردن قدرت استنباط شرعی را برای شناختن آن
وجوه ،مورد تأکید قرار داده است.
آخرین مسئلهای که نیت حسنه از آن سرچشمه میگیرد ،مسئله والیت است .در نهج البالغه،
ذیل خطبه  131امیرمؤمنان(ع) اشاره میکنند که...« :فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ
حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ
صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّیَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِه (شریف الرضى1414 ،ق ،خطبه  :)131اگر کسی معرفت به
حق خداوند ،رسول و اهل بیتش پیدا کند و بمیرد با شهادت از دنیا رفته است ...و نیت او جانشین
ضربات شمشیرش خواهد بود .از مجموع قرینههای متصل این حدیث میتوان نتیجه گرفت که
دلیل ثواب بردن فرد تنها به سبب نیتی که دارد این است که نیت در زمینه والیت و زیر سایه
معرفت به حق خدا ،رسول و اهل بیتش نمو پیدا کرده است؛ لذا میتوان معرفت حق پروردگار و
پیامبر و اهل بیتش را به عنوان یکی از ریشههای نیت حسنه معرفی کرد.
الزامات نيت
یکی از الزامات نیت صداقت است که احادیث متعددی بر آن داللت دارد؛ از جمله این
احادیث ،روایتی از امیرمؤمنان است که اشاره میفرماید استعانت از صبر و نماز و صدق در نیت
موجب نصر الهی میشود ...« :فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالۀِ وَ الصِّدْقِ فِی النِّیَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعْدَ الصَّبْرِ
یُنْزِلُ النَّصْرَ» (مفید1410 ،ق ،ج .)266 :1
از الزامات دیگر نیت ،داشتن نیت خیر است؛ به عنوان نمونه در روایتی با این مضمون اشاره
شده که ویژگی نیتی که خداوند بر مبنای آن پاداش میدهد ،خیر بودن آن است« :لَکِنَ اللَّهَ عَدْلٌ
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کَرِیمٌ حَکِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَکِنَّهُ یُثِیبُ عَلَى نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ
أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى یَفْعَلُوا» (مجلسی1410 ،ق ،ج  .)227 :111همچنین در روایات متعددی تأکید
شده است که در صورتی که نیت خیر باشد و به دالیل مختلفی مثل مریضی ،ضعف در عمل و
موت فرد توفیق عمل نیابد ،خداوند ثواب همان عمل خیر را به او میدهد (ابن بابویه1072 ،ق ،ج
4 :2؛ شیخ حر عاملى1413 ،ق ،ج .)34 :1
الزام سوم ،حسن نیت است .احادیث متعددی اشاره میکند که حسن نیت باعث فزونی رزق
انسان میشود ...« :مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ( »...کلینی1417 ،ه.ق ،ج )24 :2؛ به عبارت دیگر
این احادیث اشاره دارد که نیت باید با حُسن مالزم باشد تا در رزق انسان اثر بگذارد.
بارها در احادیث مختلف تکرار شده است که نیتی مجزی خواهد بود که اصابه به سنت پیدا
کند و یا مطابق امر الهی باشد؛ از جمله آنها :إِنَّمَا الْخَیْرُ مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى وَ عُمِلَ عَلَى مَا أَمَرَ
اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ أَمَّا مَا أُرِید (مجلسی1410 ،ق ،ج  )014 :3و حدیثی از امیر مؤمنان که فرمود« :قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :لَاقَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ ،وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ ،وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِیَّةَ
إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ» (کلینی1423 ،ق ،ج  .)112 :1همانطور که مالحظه میشود ،این حدیث مبنی بر بر
اینکه نیت باید به سنت یا امر الهی اصابه کند و با توجه به "الی نفی جنس" میتوان گفت این
اصابه جزء لوازم نیت است.
خالص بودن نیت نیز از الزامات دیگری است که سبب میشود نیت مجزی شود .در حدیثی از
امام باقر(ع) به این مضمون اشاره میشود که میفرمایند شرط عبودیت برای خداوند خلوص در
نیت است :وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ ع :لَا یَکُونُ الْعَبْدُ عَابِداً لِلَّهِ حَقَ عِبَادَتِهِ حَتَّى یَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ
کُلِّهِ إِلَیْهِ فَحِینَئِذٍ یَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِی فَیَتَقَبَّلُهُ بِکَرَمِهِ (مجلسی1410 ،ق ،ج  .)211 :67حدیث دیگری
که به همین مضمون اشاره دارد« :وَ قَالَ (ع) :إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ
مِنْ خَالِصِ النِّیَّةِ فِی کُلِ حَرَکَةٍ وَ سُکُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا الْمَعْنَى یَکُونُ غَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ
وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ أُولئِكَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا»(( )0مجلسی1410 ،ق ،ج  )211 :67که
باتوجه به تأکیدات داخل حدیث و اشاره به ابتنای عمل بر نیت و نیت بر خلوص به وضوح لزوم
خلوص در نیت را اثبات میکند .حدیث دیگر در این مورد...« :إِنَّ الْعَبْدَ یَرْفَعُ رَغْبَتَهُ إِلى مَخْلُوقٍ،
فَلَوْ أَخْلَصَ نِیَّتَهُ لِلّهِ ،لَأَتَاهُ الَّذِی یُرِید فِی أَسْرَعَ مِنْ ذلِكَ» (کلینی1423 ،ق ،ج  64 :1و  .)63این
حدیث نیز تأثیر عنصر اخالص در نیت را در مورد برآورده شدن حاجت مورد اشاره قرار داده
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است.
اهيمت نيت
مبنای عمل ،جوهره عمل ،همان عمل

با مرور احادیث مرتبط با نیت و عملکرد ،نکتهای که بیش از نکات دیگر اهمیت نیت در
عملکرد را معرفی میکند ،این است که احادیث زیادی اشاره دارد که رفتار بر مبنای نیت محاسبه
میشود و یا اصال عمل بدون نیت بیمفهوم است و یا در تعبیر دیگر رابطه "این همانی" بین نیت و
عمل برقرار است؛ از جمله این احادیث میتوان به موارد ذیل اشاره کرد ..«:إِنَّ النِّیَّةَ هِیَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا
قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى شاکِلَتِهِ( )3یَعْنِی عَلَى نِیَّتِهِ (حر عاملى1413 ،ق ،ج  .)31 :1در حدیث
بعدی آمده است« :لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ( ».مجلسی،
1410ق ،ج )212 :1؛ « ...وَ قَالَ (ص) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى( »...مصباح الشریعه،
1411ق .)34 :همان طور که حدیث شریف اشاره میکند ،قوام عمل به نیت است و جوهره آن
تلقی میشود.
برتر از عمل ،مهمتر از عمل

نیت در ادبیات دینی بویژه احادیث جایگاهی مهمتر از حتی خود عمل دارد .در مسندی از امام
صادق(ع) آمده است که ...« :النِّیَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ» (حر عاملى1413 ،ق ،ج .)31 :در مسند دیگری
نیز از ایشان هم افضل بودن و هم علت آن ذکر شده است« :نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ
یَنْوِی مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْکَافِرَ یَنْوِی الشَّرَّ وَ یَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا
لَا یُدْرِکُهُ» (حر عاملى1413 ،ق ،ج  .)34 :1البته علل ذکر شده برای برتری و مهمتر بودن نیت نسبت
به عمل در این مورد منحصر نیست و احادیث دیگری نیز که یکی دیگر از آنها ذیال اشاره میشود
به این موضوع اشعار دارد« :وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ(ع) عَنْ تَفْسِیرِ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ قَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا انْتَهَتْ بِالْإِنْسَانِ
حَالُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ فَتُفَارِقُهُ الْأَعْمَالُ وَ مَعَهُ نِیَّتُهُ فَلِذَلِكَ الْوَقْتِ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ فِی
وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهَا لَا یُفَارِقُهُ عَقْلُهُ أَوْ نَفْسُهُ وَ الْأَعْمَالُ قَدْ یُفَارِقُهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْعَقْلِ وَ النَّفْسِ( ».مجلسی،
1410ق ،ج  .)211 :67علت در این حدیث مریضی یا خوف از آن عمل بیان شده است.
البته اهمیت نیت به افضل بودن نیات خیر منتهی نمیشود و احادیثی اشاره دارد که این اهمیت
بین نیت شر و عمل شر نیز برقرار است؛ به این معنا که نیت بد از خود عمل شرّ بدتر دانسته شده
است ...« :نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ» (کلینی1417 ،ق ،ج  .)24 :2البته احادیثی که علت این مسئله را
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نیز بیان میکند ،هست که یکی از آنها علت این امر را آرزوی فرد برای آن عمل شری میداند که
درکش نمیکند« :وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْکَافِرَ یَنْوِی الشَّرَّ وَ یَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا
یُدْرِکُهُ» (حر عاملى1413 ،ق ،ج .)34 :1
مبنای محاسبه الهی

یکی دیگر از وجوه اهمیت نیت این است که در نهایت مالک ارزیابی قرار خواهد گرفت .در
واقع برخی از احادیث ما مبنای محاسبه الهی را تنها نیت میداند و برخی دیگر مبنای این محاسبه را
هم نیت و هم عمل توأمان تلقی میکند؛ احادیثی که تا بدین جای کار در این مقاله مورد اشاره
قرار گرفت و همچنین احادیثی که در قسمت بعد در حوزه کارکردهای نیت مورد اشاره قرار
میگیرد ،عمدتا همین مفهوم را میرساند ،چرا که مبنای همگی محاسبه نیت توسط ذات اقدس اله
بوده است.
كاركرد نيت
کارکرد نیت از دید احادیث به سه بخش ارزیابی عندالخلق ،عنداهلل و آثار تکوینی تقسیم
میشود که ذیال مورد اشاره واقع خواهد شد:
ارزیابی عندالخلق

منظور از ارزیابی عندالخلق ،همان کارکرد نیت برای ارزیابی عملکرد افراد نزد مردم یا نزد
مدیران است .مطابق احادیث یکی از کارکردهای نیت خیر در این زمینه کارایی (خسته نشدن خود
فرد) و اثربخشی (آسودگی مردم) است ...« :صَاحِبُ النِّیَّةِ الْخَالِصَةِ نَفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَعَهُ مَقْهُورَتَانِ تَحْتَ
سُلْطَانِ تَعْظِیمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْحَیَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَ شَهْوَتِهِ وَ مُنْیَةُ نَفْسِهِ مِنْهُ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی
رَاحَة (مصباح الشریعه)34 :1411 ،؛ اما باید توجه کرد که ارزیابی نیت اساسا در ادبیات دینی
مربوط به خداوند متعال است و همچنین قواعدی مثل "اصالت الصحه" التزاما اشاره دارد که
نیتخوانی اساسا کار صحیحی به لحاظ دینی نیست مگر اینکه خود فرد صادقانه بگوید و از طرفی
در مسائل اقتصادی منفعت مادی برای ارزیابی مسئله مهمتری است .قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ
هُوَ إِذَا کَال لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ قَالَ فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یُوفِی قَالَ هَذَا لَا یَنْبَغِی لَهُ
أَنْ یَکِیل (کلینی1417 ،ق ،ج  133 :3و  .)161همانطور که در این حدیث نیز اشاره میشود ،صرف
نیت کافی نیست و باید منفعت مادی را کامل برساند؛ پس نیت در حوزه ارزیابی عملکرد فردی یا
بنگاهی اساسا جایگاه خاصی نمیتواند داشته باشد .پس اثر مستقیم نیت در عملکرد کارایی و
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اثربخشی است ولی به لحاظ ارزیابی عمالً مطابق ادبیات دینی امکان نیتخوانی وجود ندارد.
ارزیابی عنداهلل

برخالف مورد قبلی ،اصلیترین کارکرد نیت به طور کلی همان ارزیابی عنداهلل است .در واقع
نیت مبنای ارزیابی الهی است و در احادیثی که مورد اشاره قرار گرفت ،حتی در میزان الهی بیش از
عمل مورد توجه است« :إِنَ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» (مجلسی1410 ،ق ،ج :67
 .)213به طور کلی به نظر میرسد احادیثی که برتری اعمال ،اهمیت اعمال ،الزامات و ...را مطرح
میکند ،اشاره دارد به همین محاسبه الهی که از ذکر احادیث بیشتر برای جلوگیری از طوالنی شدن
نوشتار خودداری میشود.
آثار تكوینی نيت صحيح

اولین اثری که با مرور احادیث یافت میشود ،اثر تکوینی نیت صحیح در رزق است ...« :مَنْ
حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ» (کلینی1417 ،ق ،ج  .)24 :2البته این اثر تنها در مورد نیت صحیح نیست
بلکه در مورد نیت شر هم صادق است و سبب محروم شدن از رزق میشود« :إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَنْوِی
الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ» (شیخ حر عاملى1413 ،ق ،ج  .)32 :1اثر تکوینی دیگر نیت بر جسم فردی
است که عبارت است از« :قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ» (ابن
بابویه .)023 :1076 ،بهبود یا در امان ماندن از بیماری یکی از تأثیرات صدقهای یاد شده ،که گرچه
کم باشد اما با نیت صادق داده شود و همین نیت صادق سبب میشود که خداوند آن را به حساب
آورد« :أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أَنِّی أُصِبْتُ بِابْنَیْنِ وَ بَقِیَ لِی بُنَیٌّ صَغِیرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ
حِینَ حَضَرَ قِیَامِی مُرِ الصَّبِیَّ فَلْیَتَصَدَّقْ بِیَدِهِ بِالْکِسْرَۀِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّیْءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْءٍ یُرَادُ بِهِ
اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ـ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّۀٍ خَیْراً یَرَهُ وَ
مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّۀٍ شَرًّا یَرَهُ» (کلینی1417 ،ق ،ج .)4 :4
کمك به تحقق عملکرد یکی دیگر از آثار تکوینی نیت صحیح است .روایتی از امام صادق
(علیه السالم) بیان میکند کسی که دینی داشته باشد و نیت به ادای آن داشته باشد ،خداوند او را در
ادای این دین یاری میکند که نمودی از اثر داشتن نیت در تحقق عملکرد است« :مَنْ کَانَ عَلَیْهِ
دَیْنٌ فَیَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصُرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ
الْأَدَاءِ قَصُرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصُرَ مِنْ نِیَّتِهِ» (کلینی1417 ،ق ،ج .)33 :3
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نتيجهگيری و پيشنهادها
در این پژوهش سعی شد تا با مرور احادیث مرتبط با نیت به جایگاهیابی نقش نیت در مدیریت
اسالمی بویژه در موضوع عملکرد پرداخته شود .پس از مرور ادبیات پژوهش و بیان تمایز میان
نیت ،اراده ،قصد و طلب به منظور تدقیق در مفهوم نیت به بررسی پیشینه پژوهش در مورد جایگاه
نیت در پژوهشهای مدیریت اسالمی بویژه در حوزه مدیریت عملکرد پرداخته شد تا اینکه از این
لحاظ اجماع نظری به دست آمد .با توجه به بررسی و تحلیل مضمون احادیث ،که در این مقاله
بدان پرداخته شد ،میتوان جایگاه دقیقی از مفهوم نیت در ادبیات مدیریت اسالمی بویژه حوزه
عملکرد ارائه کرد .همان طور که پیشتر به صورت مفصل توضیح داده شد ،نیت در فرایند معنوی
عملکرد ـ یعنی نیت ،قدرت ،توفیق ،انجام دادن عمل ،اصابه به موضع حق و سعادت ـ در مرحله
دوم و در حد فاصل بین علم و قدرت انجام دادن کار قرار دارد .از سوی دیگر ،اهمیت نیت به دلیل
اینکه جوهره عمل ،خود عمل ،افضل از عمل ،مبنای محاسبه اعمال است ،اثبات شد .همچنین نیت
مجزی از ریشههایی نشأت میگیرد که به ایجاد نیت موجد عملکرد منجر میشود این ریشهها نیز
طبق بررسی روایات مرتبط عبارت است از :قدرت استنباط ،والیت ،معرفت ،قلب .حال همین نیت
برآمده از این ریشهها باید برای تکمیل با الزاماتی از قبیل صحت ،حسن ،صداقت ،خلوص ،تطابق با
سنت و امر الهی همراه شود .در پایان پس از طی کردن این فرایند ،نیت ،کارکردهایی دارد که
شاید این قسمت را بتوان پررنگترین مسئله در مدیریت بویژه مدیریت اسالمی دانست .کارکردهای
نیت شامل دو کارکرد عمده آثار تکوینی و ارزیابی میشود .آثار تکوینی نیز تا جایی که در
احادیث مورد اشاره واقع شده است شامل تأثیر در رزق ،سبب کمك الهی ،تأثیر در شفای مریضی،
تأثیر در قوت جسم ،کمك به تحقق عملکرد میشود .البته بدیهی است که آثار تکوینی نیت به این
موارد منحصر نیست و نگارندگان صرفا آثاری را آوردهاند که در احادیث ذکر شده ،اما چون
احادیث در مقام بیان تمام این آثار نبوده است ،نمیتوان این آثار را توقیفی دانست .در مقام
ارزیابی هم با جدا کردن ارزیابی عنداهلل و عندالخلق از هم ،تمایز اثر نیت در این مقوله بهتر
مشخص شد .در ارزیابی نزد خداوند متعال نیت نقش محوری ایفا میکند به طوری که از خود
عمل نیز افضل است؛ اما در ارزیابی عملکرد از دید خلق خداوند از آنجا که اوال در بسیاری از
مواقع در مورد نیت افراد اصالت صحه جاری میشود و ثانیا در بسیاری از امور اقتصادی مالک
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ارزیابی سود و زیان است و نه امور معنوی میتوان حداقل در ارزیابی امور اقتصادی مدعی شد که
این امر جایگاهی ندارد؛ اما در همین جا نیز از خستگی خود فرد میکاهد؛ چرا که سبب کارایی
میشود و همچنین موجب راحتی مردم است که به علت اثربخش بودن کار است.
در مقایسه این پژوهش با پژوهشهای پیشین ،دو نکته به طور کلی مشهود است اوال در هیچ
کدام از پژوهشهایی که در پیشینه پژوهش مورد اشاره قرار گرفت به صورت تخصصی به تبیین
جایگاه و عوارض نیت در مدیریت اسالمی بویژه در حوزه عملکرد پرداخته نشده بود که در این
پژوهش سعی شد تا با بررسی دقیق نیت در ادبیات دینی چه به لحاظ الزامات و اهمیت و چه به
لحاظ ریشهها و کارکرد ،این امر صورت گیرد .ثانیا در هیچ کدام از پژوهشهای محققان با رویکرد
حدیثی صرف به سراغ منابع غنی روایی شیعی نرفتهاند؛ اگرچه ممکن است که در برخی از
پژوهشها از احادیث استفاده کرده باشند که در این پژوهش سعی شد تا با بهرهگیری صحیح از
روش حدیثپژوهی ،که توسط عبدالهادی مسعودی معرفی شده بود ،این مهم صورت گیرد.
اختصاصا این پژوهش میتواند برای پژوهشهایی که ذیل مبحث "حسن فاعلی" در عملکرد،
نیت را مطرح کردهاند بویژه یکی از ابعاد الگویی که کمالیان ( )1036در اثر خود از دید قرآن
کریم ارائه کرده است ،نقشی مکمل ایفا کند .مکمل بودن پژوهش فعلی به این دلیل است که
تحقیقات بویژه این تحقیق سعی در ارائه الگو یا چارچوبی برای مدیریت عملکرد از دید قرآن کریم
کرده است که با توجه به مکمل بودن قرآن و روایات برای استنباط از متون دینی ،این پژوهش سعی
داشت تا به واکاوی روایی جایگاه و ابعاد نیت در مدیریت اسالمی بویژه عملکرد بپردازد.
سرانجام پیشنهاد میشود با توجه به گنجینه احادیث ادبیات شیعی ،سهم این پژوهشها افزایش
یابد .به طور مشخص ذیل همین موضوع ،ابعاد مختلف موضوع عملکرد از نتایج عملکرد گرفته تا
هر یك از تعیینکنندههای نتایج عملکرد ،امکان انجام دادن پژوهش حدیثی را دارد .در این حوزه
پژوهشها ناظر به دو بعد خواهد بود :اول پژوهشهایی که به ابعاد معنوی عملکرد با خوانش اسالمی
میپردازد و در نسبت با ادبیات غربی تأسیسی به شمار میآید مثل مفاهیمی نظیر قصد ،اراده و
ارزیابی دوساحتی مادی و معنوی و بعد دوم هم به پژوهشهایی ناظر است که نقش تهذیبی در نسبت
با ادبیات غربی دارد و گاه فهم درست و گاه دستورهای دینی مرتبط را معرفی خواهد کرد؛ مانند
مفاهیمی نظیر معیارهای جبران عملکرد در اسالم و یا چگونگی صحیح چینش تعیینکنندههای
عملکرد.
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 6ـ ای جابر به خدا سوگند یک حدیث که در حالل و حرام رسیده باشد ،اگر از مردی راستگو و راوی صادق
القول بگیری برای تو بهتر است از هر چه آفتاب بر آن طلوع میکند تا بر آن غروب کند؛ یعنی حدیثی که تو
را بر حالل و حرام آگاه سازد و از سوی خاندان اهل بیت پیغمبر خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله و سلم
رسیده باشد ،بهتر است از تمام جهان از لحاظ نیکویی و خیر و ثواب.
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