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چکیده
در متون دینی بر اهمیت نیت در ارزشمندی رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تأکید شده است ،ایـن
پژوهش با موضوع بررسی نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسالم و با هـدف تحلیـل و
تبیین تأثیر نیت بر ارزشمندی عملکرد سازمانی بر اساس منابع دینی ،آیـات و روایـات ،انجـام شـده
است .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای ،برای تجزیـه و تحلیـل دادههـا در
بخش آیات قرآن از روش تفسیر موضوعی و تحلیل اسنادی ،در بخش روایات نیز از روش حـدیم
پژوهی سه مرحلهای استفاده شده است .در ادامه با تبیین شرایط نیت صحیح از منظـر اسـالم ،نتیجـه
گرفته شده که تأثیر گااری نیت بر عملکرد سازمانی محصول تأثیر گااری نیـت در دو محـور نفـس
عمل و نتیجه عمل است؛ عملکرد مطلوب سازمانی عملکردی است که عالوه بر حسن فعلی ،دارای
حسن فاعلی و نیت صحیح باشد.
کلیدواژهها :نیت ،عملکردفردی ،عملکردسازمانی.
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مقدمه

باورها ،ارزشها و هنجارهای مبتنی بر آن دو ،مهمترین بخش فرهن

هـر جامعـه اسـت

که سبک زندگی و زﻳرساختهای آن را و بویژه شیوۀ رفتار افـراد جامعـه را تعیـین میکنـد.
چنانچه سبک مدیریتی هر جامعه نیز متاثر از ارزشهای حاکم بر آن جامعه اسـت؛ ارزشهـا
از یک سو تعیین کنندۀ اهداف و از سوی دیگر راهنمای شیوهها و تبیینکنندهی ابزار رسیدن
به اهداف میباشـد (انصـاری و دیگـران .)۰ :۱۰۹۱ ،امـا همـین ارزشهـا کـه تعـین بخش
هنجارها و سبک زندگی و رفتارانـد ،خود مبتنـی بر بنیانهـایی هستند ﻛه در فلسـفۀ اخالق
بررسی میشوند؛ مانند چیستی ارزش ،عناصـــر آفرﻳننده و مالك ارزش رفتـار و  . ...در اﻳن
مﻴان ،عناصر آفرﻳنندۀ ارزش رفتار که از دﻳرباز ،ﻛانون توجه فالسفۀ اخالق بـوده ،از اهمیـت
ویژهای برخوردارند و دﻳدگاههای مختلفي در این باره مطرح شده است؛ «در جوامع غربی و
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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سرمایهداری که تفکر اومانستی حاکم است» (جوادی )۱۰۱ /۱ :۱۰۴۹ ،و اصـالت را بـه فـرد
میدهند و نیز «در جوامع کمونیستی که اصالت را به جامعه میدهند ،محـور ارزشگـااری،
قدرت است و تمام تحوالت [بویژه فعالتها و عملکردهای سـازمانی] در ایـن جوامـع در
جهت منافع این قدرتها شکل میگیرد .و همین نگرش ،منجر بـه فلسـفه «اصـالت عمـل»
گردید و به نتایج و پیامدهای عملی ،اهمیت داده شد( ».رضـائیان .)۱۳ :۱۰۵۷ ،و ایـن تفکـر
بیشترین تأثیر را بر تحوالت دانش سازمان و مدیریت بویژه در بعد مدیریت منابع انسانی کـه
موضوع اصلی آن رفتار و عمل انسان در سازمان میباشد ،داشته است .ایـن در حـالی اسـت
که در نگرش اسالمی و نظام ارزشی آن ،تمام عملکردها و فعالیتهای فردی و سـازمانی در
راستای فالح و رستگاری انسان صورت میگیرد و محور ارزشگااری ،کمال انسان اسـت؛
عملی ارزشمند به شمار میآید که به نیت رسیدن به کمـال انجـام شـود .ایـن نـوع نگـرش،
سازمان و جامعه را به سمت فلسفه «اصالت نیت» یا «عمل بر مبنای نیت» سوق میدهـد .در
این نگرش فلسفی نیز ،نتایج اعمال حایز اهمیت است ،اما نه تنها نتایج دنیوی ،بلکه هر عمـل
از حیم نتایج دنیوی و اخروی ،مادی و معنوی ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .و ارزشمندی آن

بسته به نوع نیت در انجام آن عمل از سوی عامل است؛ یعنی در این نگرش ،اگر نیـت یـک
عمل ،الهی و خالصاً لل باشد آن عمل ارزش دارد وگرنه فاقد ارزش وحتی گاهی ضد ارزش
ممکن است تلقی شود .و در این جهت فرق نمیکنـد کـه ایـن عمـل یـک عمـل فـردی و
شخصی باشد یا گروهی و یا سازمانی .بطور کلی ،مهمترین تفاوت نگرش عملگرایی غربـی
با نگرش عملگرایی اسالمی در همین نکته است و یکی از جهات ضرورت این پژوهش نیـز
از همینجا ناشی میشود؛ یعنی ضمن اینکه خود بحم از موضوع ارتباط «نیت» با عملکـرد
سازمانی فی نفسه به عنوان یک مسلله در جامعه اسالمی ،ضروری است ،از ایـن جهـت کـه
ﻳﻜي از وجوه تمایز اساسي مﻜتب اسالم (با توجه به نقشی که برای نیـت در عملکـرد ،قایـل
اســت) با اﻛثر قرﻳب به اتفاق و بلﻜــــه همـــۀ مﻜاتــــب اخالقــــي دﻳگر بــویژه مکاتــب
عملگرایی غرب ،در آن مطرح میشود نیز ،بررسی آن ضروری مـینمایـد .افـــزون بـراین،
نابسندگی پیشینۀ تحقﻴق بـه صـورت جـامع ازدﻳدگاه قرآن و روایـات و نوپدﻳد بودن آن در
تحقیق میافزاﻳد .اگرچه این موضوع ،از ابعاد مختلف؛ اخالقی ،فقهی و سازمانی قابل بحـم
است .اما دغدغه این تحقیق ،بسعد سازمانی آن است؛ یعنی در صدد پاسخ به این مسلله اسـت
که نیت در ارزشمندی عملکرد سازمانی از منظر منابع دینی و آموزههای اسالمی چـه نقشـی
دارد .به عبارت دیگر ،مقاله در صدد است که «نیت» را به منزله یکـی از مهمتـرین عناصـر و
عوامل ارزش آفرین عملکرد سازمانی از منظر منابع دینی و اسالمی(قرآن و روایات) معرفي
و وابستگي ارزش عملکرد سازمانی را به نیت الهي از این منظر مورد بررسی قـرار دهـد .بـه
عنوان مثال؛ چنانچه بعداً بیان خواهد شد ،مفهوم«عملکرد سازمانی» مرکب از دوجزم «رفتـار»
و «نتایج» است .و رفتار در سازمان از نیروی انسـانی آن صـادر میشـود؛ آیـا رفتـار هرطـور
صورت گیرد از نظردینی و اسالمی ارزشمند و پایرفته است یا نیت رفتار کننـده وعامـل در
ارزشمندی آن نقش دارد؟ آیا نتایج و اهدافی که سازمان در صدد دستیابی به آن است ،به هـر
طریقی بدست آید از منظر دینی و اسالمی ارزشمند است و سازمان ،اثربخش تلقی میشـود
یا باید با نیت خاص حاصل شده باشد؟ اینها مسائلی اساسی این تحقیق است که باید ازمنظر
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قلمرو مباحم مهمی چــون مباحـــم رفتـار و عملکـرد سـازمانی بر اهمیـت و ضرورت
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منابع دینی به آنها پاسخ داده شود.
 .1مفهوم شناسی

برای ورود آگاهانه به بحم ،به نظر میرسد الزم است که توضـیح مختصـری در مفهـوم
شناسی واژه «عملکرد سازمانی» و بیان معنای مورد نظر از آن در ایـن تحقیـق ،بـا توجـه بـه
تعاریف مختلفی که برای آن مطرح شده است ،ارائه گردد.
« .131عملکردسازمانی»

1

در این که «عملکرد» به چه معنی است و چه تعریفی از آن ارائه شده اسـت ،دیـدگاههای
مختلف وجود دارد به گونهای که بعضی نویسندگان در ایـن زمینـه مـینویسـد« :بـا وجـود
فراوانی استفاده از کلمه عملکـرد ،معنـای دقیـق آن بـه نـدرت بـه صـورت واضـح توسـط
نویسندهها تبیین شده است .عملکرد به نقـل از بورگوگنـون 2یکـی از«واژههـای چمـدانی»

3

است که در آن هر کسی مفهومی که برای خودش مناسب است را قرار میدهد» (رضـائیان و
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

صورت گرفته(ورودیها) ندارند.گروه سوم توجه به هر دو جنبـه را ضـروری مـیداننـد ،از
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نظر این گروه ،عملکرد هم به معنی نتایج(ستاده ،پیامد و اثـر) کسـب شـده و هـم بـه معنـی

گنجعلی۵ :۱۰۷۳ ،و.)۷
برخی دیگر از محققین با هدف مفهوم شناسی عملکرد ،در یـک جمـع بنـدی ،تعـاریف
ارائه شده در این زمینه را ،در سه گروه به صورت زیر دسته بندی نموده است؛
«گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیتهای یک فرد یا یک سازمان یـا یـک دولـت
میدانند که در یک دوره زمانی معین انجام میگردد.گروه دوم عملکرد فرد ،سازمان و دولت
را صرفاً نتایج(ستاده ،پیامد و اثر) [خروجیها] حاصل شده میدانند و تـوجهی بـه اقـدامات

رفتار(ورودیها و فرایند) صورت گرفته ،میباشـد( ».رفیـع زاده .)۱۳ :۱۰۷۳،سـاس نتیجـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Organization performance
2 - Bourguignon
3 - suitcase words

میگیرند که تعریف گروه سوم ،با توجـه بـه مـدلهای ارائـه شـده بـرای عملکـرد ،تعریـف
جامعتری است.
بر اساس این تعریف« ،عملکردسازمانی» نیز عبارت است از مجمـوع «رفتـار» و «نتـایج»
حاصله از آن؛ زیرا تعریف فوق برای واژه «عملکرد» ،اعم از اینکه عملکرد فردی ،گروهـی و
یا سازمانی باشد هیچ قیدی ندارد که عملکرد سازمانی راشامل نشود .پس عملکرد سـازمانی
نیز میتواند مشمول این تعریف شـود و مرکـب از همـین دو جـزم باشـد؛ یعنـی در مفهـوم
عملکرد سازمانی عالوه بر چیستی آنچه سازمان به آن دست مـییابد(اهـداف و نتـایج) ،بـه
چگونگی دستیابی به آن(رفتار) نیز توجه کافی مبـاول میگـردد .بنـابراین در بعـد مباحـم
اسالمی نیز میتوان گفت آنچه که از منابع دینی در رابطه با «عملکرد» بدست میآید چنانچـه
دارای قید خاصی نباشد ،میتواند عمومیت داشـته باشـد و بـرای عملکـرد فـردی ،جمعـی،
نهادها و سازمانهای اجتماعی نیز مورد استفاده باشد .وتحقیق پیشرو با همین دید و استدالل
اساس تعریف منتخب ما از «عملکرد سازمانی» در این پژوهش همین تعریف دوجزئی بودن
مفهوم عملکرد سازمانی است و بر مبنای همین مفهوم نیز ،رابطه نیت و عملکردسـازمانی بـه
تحلیل گرفته خواهد شد.
در مورد پیشینه تحقیق با جستجوی که صورت گرفت دو مقاله از همه نزدیـک تـر بـه ایـن
تحقیق به نظر رسید؛ یکی تحقیقی است که سعید مسعودیپور و عرفان مصـلح تحـت عنـوان
«بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی با رویکرد سازمانی» انجام دادهاند و سعی نمودهانـد
تا «مدل مفهومی عملکرد صالحانه» بدست بیاورند .و دیگری تحقیقی است که محمـد جـوادی
ل
اسدال گنجعلی تحت عنوان«نقش و کارکردهای نیت در مدیریت اسالمی» انجـام دادهانـد و
و
سعی نمودهاند که اهمیت و ریشههای نیت و کاربرد آن را در الزامات و آثـارتکوینی و ارزیـابی
عملکرد از منظر روایات تبیـین نماینـد .امـا هیچکـدام ایـن دو اثـر بـه موضـوع ایـن تحقیـق
یعنی«بررسی رابطه نیت با عملکـرد سـازمانی از منظـر آیـات و روایـات» بـه صـورت جـامع
نارداخته است .از این جهت تحقیق حاضر یک کاوش نو و جدید به نظر میرسد.
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به بحم و بررسی رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر دینی میپـردازد .و نیـز بـر همـین
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 .2روش پژوهش

روش تحقﻴق در اﻳن نوشتار ،در بخــش آیـات قــرآن ،روش تفسﻴر موضوعي است ﻛــــه
مشــابهت بسیاری بـه روش اســـنادی و روش ﻛﻴفي استقراﻳي دارد؛ ﻳعني به جای تﻜﻴه بر
آمار ،به تحلﻴل محتوای قطعههای برگزﻳده از متن قرآن ميپردازد .به این صورت که نخست
آﻳات را ﻛه با داللت آشﻜار ﻳا پنهان بــر تــأثیر نیــت بــر ارزشــمندی عمل داللت دارنــد،
برميگزﻳنﻴم و ساس با توجه به نحــوۀ داللت ،آنها را دسته بندی نموده و آنگـاه چگـونگی
داللت آیات بر مدعا تبیین میگردد .بررسی نحوه داللت آیات بر مدعا در ایـن پـژوهش بـه
این صورت بوده است که با توجه بـه اینکـه واژه «نیـت» در آیـات قـرآن کـریم (بـرخالف
روایات) صریحا به کار نرفته است ،ابتدا معانی واژهها و عبارتهای خاص(ماننـد :لل ،لوجـه
لال ،فی سبیل لال ،و  )...در آیات منتخب که گمان میرفت مفهوم «نیت» را میرسانند ،ضمن
دقت در خود آیات و بهره بردن از توضیحات و نظرات دیگر دانشمندان ومفسرین ،از نظـر
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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منابع لغوی معتبر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و داللت ایـن واژههـا و عبـارتهـا بـر
مفهوم «نیت» تثبیت شد ،آنگاه از این آیات برای استدالل بر تأثیر نیـت بـر عملکـرد از منظـر
اسالم بهره برده شده است.
اما در بخش روایات ،روش و شیوۀ کار بر اساس حدیم پژوهی سه مرحله ای که آقـای
عبدالهادی مسعودی در کتاب خود تحت عنوان«روش فهم حدیم» بیان کرده ،بـوده اسـت؛
به این صورت که :برای پژوهش در روایات در گام اول برای اطمینان از حـدیم بـودن مـتن
در دسترس و دستیابی به متن دقیق حدیم از نرم افزارهای جـامع االحادیـم نسـخه  ۰/۷و
معجم موضوعی بحاراالنوار نسخه  ۱/۷و معجـم موضـوعی وسـایل الشـیعه کـه در مرکـز
تحقیقات کامایوتری علوم اسالمی نور تولید شده است ،استفاده شد .در گام دوم سـعی شـد
برای فهم معنای لغوی مفردات از کتب لغت و لغتنامههای معتبر(که در رفرنسهـا بـه آنهـا
اشاره شده است) استفاده شود .در گام نهایی نیز برای فهم دقیقتر مقصود حدیم و نیز رفـع
احتماالت معنایی دیگر ،با توجه به داللتهای سه گانه مطابقی ،تضمنی و التزامـی در منطـق و
دیگر قواعد فهم لغت عرب ،قراین و شواهد موجود و مـرتبط مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

آنگاه با توجه به نحــوۀ داللت ،آنهــا را دسته بندی نموده و ساس چگونگی داللت روایات
منتخب ،همانند آیات ،بر مدعا تبیین گردیده است.
پژوهش به لحاظ نوع شناسی ،بنیادی و کیفـی اسـت و از نظـر ماهیـت از نـوع اکتشـافی
است .به لحاظ روش شناسی برای گردآوری اطالعات با توجه به نوع دادهها و اطالعـات در
این پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است.
 .3کاربرد نیت در قرآن و روایات

در روایات در روایات اسالمی واژه «نیت» بـا تعـابیر مختلـف؛ «النیـه»«،نیـه»« ،النیـات»،
«نیات» و  ...بیـان شـده اسـت .و ایـن واژه در آﻳات قرآن ﻛرﻳم به ﻛار نرفته است ،اما با دقت
ژرف نگری در البالی آﻳات میتوان برخی عبـــارات و واژگـــاني را ﻳافت ﻛه متضمن ﻳا
بﻴانگر اﻳن مفهوم باشد .آیاتی را که از چنین ویژگـی برخوردارنـد ،مـیتوان در چهار گـروه
دسته بندی کرد؛
رضاﻳت خداوند و نزدﻳك شدن به او انجام میگیـرند .تعابﻴر یـا عبارات بـه ﻛار رفته در اﻳن
آﻳات عبارتانــد از« :ل»(بقــره« ،)۱۷۶ /لوجه لال» (انســــان( )۷/برای خدا)« ،في سبﻴل لال»
(بقره( )۱۷۴ /در راه خدا)« ،اتبـع رضـــوان لال»(آل عمـران()۱۶۱ /در پـی خشنودی خدا)،
«قربات عندال» (توبـه( )۷۷ /بـرای نزدیـک شـدن بـه خـدا)؛ «اخلصـوا دیـنهم لل»(نسـام/
()۱۴۶خالصانه برای خدا)« ،و من اراد االخرۀ»(اسرام .)۱۷/بر اساس منابع تفسـیری ،ﻛمترﻳن
داللت چنﻴن تعابﻴری اﻳن است ﻛه ﻛار با انگﻴزۀ الهي انجــام شود.
 .۱آیات حاوی واژگان و عباراتی که از عمل ریایی سخن گفته و بر فقدان ارزشـمندی آن
عمل به دلیل نیت شرک آمیز تأکید مینمایند؛ مانند تعبیـر؛ «رئامالنـاس»در آیـات(بقره۱۶۴ /؛
نسام۰۹ /؛ انفال)۴۵ /؛ «یراؤن»(نسام۱۴۱/؛ ماعون .)۶/آیات یاد شده عمل ریـایی را بـه دلیـل
انگیزۀ غیر الهی بیارزش میدانند و مفهوم نیت را در برد دارند.
 .۰عباراتی که خواست دنیوی و اخروی را مطرح میکند« :منکم من یرید الـدنیا و مـنکم
من یرید اْلخرۀ» (سورآبادی)۰۴۹ /۱ ،۱۰۹۳ ،؛ چه اراده دنیـا و چـه اراده آخـرت هـر کـدام

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

 .۱آیـــات حـــاوی واژگان مختلفي ﻛه اعمالي را ارزشمند مـــیدانند ﻛه با هدف ﻛسب
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متضمن نیت خاص در رابطه با این خواست است.
 .۴واژگان و عباراتی که مالک مؤاخاۀ برخی اعمال را «عقـد االیمـان»(نسـام۰۰ /؛ مائـده/
 )۹۷یا «کسب القلوب» (بقره )۱۱۷ /میدانند .ایـن دو تعبیـر بـر ارتبـاط اعمـال دارای ارزش
اخالقی با پیوند قلبی و عمل قلبی تأکید میورزند و مفهوم نیت را در بر دارند؛ «فـنن کسـب
القلب هو العقد و النیة و القصد( ».فیض کاشانی .)۱۳۵ /۱ :۱۴۱۹ ،بنـابراین از ایـن مجموعـه
آیات میتوان مفهوم نیت را به دست آورد.
همانطور که اشاره شد ،در این پژوهش ،آنچه جهـت بحـم را بـه خـود اختصـاص داده
است ،بررسی رابطه نیت صحیح و مجزی از دیدگاه اسالم بـا عملکـرد سـازمانی اسـت .در
اینکه نیت صحیح و مجزی که تاثیر آن بر عملکرد سازمانی مورد بررسی این مقاله اسـت ،از
دیدگاه اسالم چه شرایطی را میطلبد ،نیازمند بحم بیشتری است .اما بـه اختصـار یـادآوری
میشود که این نکته اگرچه در ضمن آیات قرآن کریم نیز اشاراتی غیـر مسـتقیم بـه آن شـده
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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است ،اما در منابع روایی صریحتر و واضحتر به آن پرداخته شده اسـت ،از ایـن رو ،بـه ایـن
مطلب بیشتر از دید روایات اشاره میشود.
با مراجعه به منابع روایی عناوین مختلفی را میتوان به عنوان شرایط نیت صحیح نام بـرد
ماننــد؛ صــدق النیه(مفیــد ،)۱۶۶ /۱ :۱۴۱۰ ،خیرالنیه(مجلســی ،)۱۹۵ /۱۳۱ :۱۴۳۰ ،حســن
النیه(کلینی ،)۹۴ /۱ :۱۴۳۵ ،اصابه السنه و مطابقه ل
امرال(کلینی .)۱۱۹ :۱ ،۱۴۱۷ ،اما مهمتـرین
شرط نیت صحیح که شاید بتوان گفت همه یا بسیاری از شرایط دیگر را پوشـش مـیدهـد،
اخالص در نیت است .در احادیم زیادی به مسلله اخالص در نیـت اشـاره شـده اسـت .از
باب نمونه در حدیثی از امام باقر 7میفرماید« :بنده آنطور که باید نمی تواند بـرای خداونـد
بندگی کند مگر اینکه بکلی از مخلوقات بریده باشد و به خالق پیوسـته باشـد(همه اعمـالش
فقط برای خدا باشد) .در این هنگام است که خداوند میفرماید این بنده خـال

و مخلـ

من است و به کرمش او را میپایرد(1».مجلسـی .)۱۱۱ /۶۵ :۱۴۳۰ ،یـا در حـدیم دیگـری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادته َحتَّی یَنقَط َع َعن ال َخلق کسلِّه إلَیه فَحینَلا یَقسو سل َهاَ ا َخـال
َ .1ال یَکسونس ال َعب سد َعابداً لل َح َق عبَ َ
بک ََرمه .

لـی فَیَتَقَبَّلسـ سه

فرمود« :اعمال فقط به نیات است و برای فرد همان حاصل است که نیت نموده .بنابراین هـر
بنده باید در تمام حرکات و سکناتش(اعمالش) نیت خال

داشته باشـد زیـرا در غیـر ایـن

صورت فرد از غافالن به حساب میآید و غافالن را خداوند به حیوانات و بلکـه گمراهتـر از
آنها توصیف کرده است( ».همان .)۱۱۳ :با توجه به مبتنی کـردن عمـل بـر نیـت و نیـت بـر
خلوص در متن حدیم ،لزوم خلوص در نیت به روشنی از آن استفاده میشود.
 .4رابطه نیت با عملکردسازمانی

براساس تعریف منتخب از عملکرد سازمانی ،تأثیر نیت بر «عملکرد سازمانی» بـه معنـی
تأثیر بر اعمال و رفتار و نیز تأثیر بر نتـایج و خروجـیهـای حاصـل از ایـن اعمـال و رفتـار
میباشد .و از سویی هم ،با جستجوی که در منابع دینی در این زمینه صورت گرفـت ،رابطـه
نیت با عملکرد در دو محور قابل بررسی است؛ محور اول ،رابطه نیت با نفس عمـل و رفتـار
و محور دوم رابطه نیت با نتایج عمل و رفتار .و این دو محور در حقیقـت بیـانگر همـان دو
حداقل با آن همخوانی دارد که با اطالق خود شامل عملکرد سازمانی نیز میشـود .بنـابراین،
ما در بحم پیش رو ،این دو جزم را تحت عنوان دو محور از هم تفکیک نموده و رابطه نیت
با هریک از این دو جزم عملکرد سازمانی را جداگانه مـورد بررسـی قـرار داده و در نهایـت
سعی در رسیدن به نتیجه مطلوب کـه همـان دسـتیابی بـه نـوع رابطـه «نیـت» بـا «عملکـرد
سازمانی» است ،خواهیم نمود.
 .134محور اول :رابطه نیت با ارزشمندی نفس عمل و رفتار

مجموعهای از آیات و روایات که بیـانگر نقـش نیـت در ارزشـمندی عملکـرد سـازمانی
میباشند ،آیات و روایاتی هستند که بر تأثیر نیت در مطلوبیت «عمل و رفتار» به عنوان جـزم
از مفهوم عملکرد سازمانی داللت دارند ،گرچه این مجموعـه مفـاد متفـاوتی دارنـد ،امـا در
داللت بر تأثیر نیت در ارزشمندی عمل و رفتار یا همان ورودیهای عملکرد سـازمانی هـم
داستاناند .دراین قسمت به چند نمونه از این نوع آیات و روایات میپردازیم:

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

چیزی است که از آن به عنوان اجزام مفهوم عملکرد (ورودیها و خروجیها) یاد کـردیم یـا
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 ..1.14نیت ،جوهره و روح عمل و رفتار

با دقت در آیات قرآن ،موارد متعدد میتوان یافت کـه نیـت را جـوهره و اسـاس عمـل
میداند .به عنوان نمونه در یک آیه ،عمل انسان بر عنوان «شاکله» مبتنی شده اسـت؛ بـه ایـن
معنا که عمل با آن تناسب دارد و از آن برخاسته است .قرآن کریم میفرماید«:بگـو هـر کـس
طبق روش (و خلق و خوى) خود عمل میکند پروردگار شما! آنهـا را کـه راهشـان نیکـوتر
است بهتر میشناسد( ».اسرام .)۹۴ /اصل «شاکله» از شَ کل به معنای تقیید و در بنـد کشـیدن
حیوان است .و «شاکله» به معنی سجیه و سخلق است که آدمی را مقید میکنـد و انسـان را بـه
بند کشیده ،به سمت کارهای نیکو سوق مـیدهـد(راغب اصـفهانی .)۴۶۱ :۱۴۱۱ ،از جملـه
معانی ذکرشده برای این کلمه که با آیه تناسب دارد؛ همان معنی «سجیه و خلق» و نیز «نیـت»
(فیروز آبادی ،بیتا ،)۴۳۱ /۰:میباشد.
عالمه طباطبایی میگوید طبق مفاد آیه ،شاکله به منزلۀ روحی است که در کالبـد عمـل
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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جاری است و افـراد بـه دلیـل تفـاوت در شـاکله و ملکـات نفسـانی ،عمـل شـان یکسـان
نیست(طباطبایی .)۱۷۳-۱۹۷ /۱۰ :۱۴۱۵ ،ملکات ،نیت فرد را میسازد و یا صـدور نیـت را
تسهیل میکند و بر اساس آن فعل آدمی شکل میگیرد .براین اساس ،عمل هر فـرد ناشـی از
نیت اوست و نیت او نیز برخواسته از شاکله یا شخصیت فرد است که تحـت تـأثیر عـواملی
نظیر فطرت ،طبیعت ذاتی فرد ،دین و ماهب ،علـم و معرفـت و محـیط قـرار دارد(دعـایی،
.)۱۹۷ :۱۰۹۹
بنابراین ،شاکله را چه به معنی نیت بگیریم و چه به معنی سجیه (نیت ساز) بـدانیم کـه در
این صورت ،اطالق آن بر نیت از باب اطالق سبب بر مسبب میباشد ،بر تأثیر نیت در ارزش
عمل داللت دارد؛ زیرا آیه شریفه به قرینۀ ذیل آن ف ََربکسم َأعل سَم ب َمن سه َو َأهـدى َسـبی ًال  ،در
مقام ارزشیابی اعمال میباشد.
با مرور احادیم مرتبط با نیت و عملکرد ،نیز نکتهای کـه بـیش از همـه اهمیـت نیـت در
ارتباط با عملکرد را میرساند ،این است که احادیم زیادی اشاره دارد که رفتـار ،بـر مبنـای
نیت محاسبه میشود و یا اصال عمل بدون نیت بی مفهوم است و یـا در تعبیـر دیگـر رابطـه

"این همانی" بین نیت و عمل برقرار است؛ به عنوان نمونه مـیتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره
کرد«:نیت همان عمل است .ساس امام این آیه را تالوت فرمود :بگو هر کس طبـق روش (و
خلق و خوى) خود عمل میکند .یعنی بر نیت خود» (حر عاملی .)۷۱ /۱ :۱۴۳۷ ،در حـدیم
دیگر«:هیچ گفتاری بدون عمل ارزشمند نیست و هیچ عملی بدون نست ارزشمند نیسـت و
هیچ عمل و نیتی که مطابق با سنت نباشد ارزشمند نیست( ».مجلسـی)۱۳۹ /۱ :۱۴۳۰ ،؛ «...و
پیامبر 6فرمود که ارزش اعمال فقط با نیتها است و برای هر فرد همان حاصل است کـه
با نیت انجام داده باشد ( »...مصباح الشریعه.)۷۴ :۱۴۳۳ ،
 ..1.14رضایت به عمل(نیت)= با عمل و رفتار

از جمله آیات داللت کننده بـر تـأثیر گـااری نیـت در ارزش عمـل و رفتـار ،عمومیـت
بخشیدن انتساب عمل به فرد یا افرادی است که به آن عمل رضایت داده است؛ مانند آیـه ۱۴
سوره شمس« :ولی آنها او را تکایب و ناقه را پی کردند (و به هالکت رسـاندند)؛ از ایـن رو
صاف کرد!»
آیه شریفه ناظر به جریان پی کردن ناقۀ حضرت صالح 7توسط قوم ثمود اسـت« .عقـر»
که در لغت به معنی نحر کردن شتر است(راغب اصفهانی .)۷۵۵ :۱۴۱۱ ،با اینکه ایـن عمـل،
از تعداد محدودی که در کنار ناقه حضور داشتند صادر گردید ،و یا طبق روایات و نقلهـای
تاریخی ،تنها یک نفر از آن قوم به این جنایت اقدام کرد(شریف رضی)۱۹۱ /۱ :۱۴۱۱ ،؛ پس
چگونه خداوند در قرآن این عمل و رفتار را به همۀ قوم ثمود نسـبت داده و از پـی کننـدگان
ناقه با صیغه جمع «فعقروها» (هود۶۷/؛ شعرام )۱۷۵ /تعبیر و از مجازات همۀ آن قوم سـخن
گفته است؟ اگر قرار بود که خداوند بندگان را تنها در برابر رفتار و عملشان مجـازات کنـد،
میبایست همۀ طایفۀ ثمود این عمل را انجام داده باشند تا عمل آنان چنین پیامدی را در پـی
داشته باشد ،ولی طبق شواهد همانطور که یادآوری شد ،بعید است که چنین رفتاری از همـۀ
آنان سر زده باشد .تنها چیزی که در همۀ آنان وجود داشته ،رضایت(نیت) آنان به این جنایت
بوده است(شریف رضی .)۱۳۵ :۱۴۳۶ ،پس این رضایت نزد خدا مثل عمل بوده که موجـب
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پروردگارشان آنها (و سرزمینشان) را بخاطر گناهانشان در هـم کوبیـد و بـا خـاك یکسـان و
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چنین حکم شده است .در روایت نیز بر این نکته تأکید شده است«:آی مردم! این رضـایت و
خشم است که مردم را در یک مسیر گردمیآورد؛ زیرا به درستی که ناقه ثمود را یک نفر پـی
کرد اما خداوند غااب را شامل حال همه آن قوم نمود چون همـۀ آنهـا بـه آن کـار رضـایت
دادند» (همان).
پیام این آیۀ شریفه ،که عمل یک فرد را به دیگران منتسـب کـرده و آنـان را بـر آن عمـل
مجازات نموده این است که رضایت(نیت) مساوی با عمل است؛ زیرا اگر ارزش منفی عمل
تنها مربوط به خود عمل بود بدون در نظر گرفتن نیت و رضایت به آن ،این نسـبت درسـت
نبود .چنانچه آن مجازات نیز عادالنه نخواهد بود؛ چون عمل از همۀ آنان صادر نشده است.
 ..1.14نیت برتر و مهمتر از عمل و رفتار

در منابع دینی بویژه احادیم ،گاهی دیده میشود که نیت جایگاهی برتر و مهمتر حتـی از
خود عمل دارد .در روایتی از امام صادق 7آمـدهاسـت کـه ...«:نیـت برتـر از عمـل اسـت»
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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(حرعاملی .)۷۱ /۱ :۱۴۳۷ ،در حدیم دیگری از امام 7هم افضل بودن نیت و هم علـت آن
ذکر شدهاست« :فضیلت نیت مؤمن از عمل او بیشتر است چـرا کـه نیـت انجـام بسـیاری از
اعمال نیکو را دارد اگرچه به انجام برخی از آنان موفق نمیشود؛ در مقابل نیت کافر هم بـدتر
از عمل اوست چرا که نیت انجام گناهان بسیاری را دارد اگر چه در مقام عمل موفق به انجام
برخی از آنان نشود( ».حرعاملی .)۷۴ /۱ :۱۴۳۷ ،روایاتی از این دست (که کم هم نیسـت) و
نیت را برتر و یا مهمتر از خود عمل میداند ،همه بیانگر نقش اساسی نیت در عمل است.
 .41.14نیت راز بقاء و ارزشمندی عمل و رفتار

دستهای دیگر از آیات که داللت بر تأثیر نیت در عمل دارند ،آیاتیاند که از نقش نیـت در
بقای عمل و ارزشمندی آن سخن میگویند« :معبـود دیگـرى را بـا خـدا مخـوان ،کـه هـیچ
معبودى جز او نیست؛ همه چیز جز ذات (پاك) او فانی میشود؛ حاکمیت تنها از آن اوسـت؛
و همه بسوى او بازگردانده می شوید( ».قص

.)۹۹/

برای تبیین داللت آیه بر نقش نیت در ارزشـمندی عمـل ،پـرداختن بـه مقصـود ازکلمـه
«وجه» ،ضرورت دارد .برای «وجه» در منابع لغـوی ،معـانی متعـددی ذکـر شـده اسـت کـه

متناسبترین معانی با مفهـوم آیـه شـریفه ،ذات و قصـد(نیت)(راغـب)۹۷۶-۹۷۷ :۱۴۱۱ ،
میباشد .اما ارادۀ معنای ذات در آیه شریفه نادرست است؛ زیرا اگر مقصـود ذات الهـی بـود،
مناسب آن بود که گفته شود «کل شیم هالک اال لال» .بنابراین ،کاربرد واژه «وجهه» بـه جـای
« لال» نشان آن است که مراد ،ذات الهی نیست .بنابراین« ،وجهه»(وجه الهی) در آیه شریفه بـه
معنی نیت الهی است.
فخر رازی نیز با استناد به کالم شـاعر عـرب «وجـه» را بـه معنـای قصـد و نیـت گرفتـه
است(فخررازی.)۱۱ /۴ :۱۴۱۳ ،
بنابراین ،مراد از آیه شریفه این است که هر چیزی اعم از عمل و غیر عمـل نـابود شـدنی
است ،مگر آنچه با نیت الهی همراه باشد .و این عمومیت ،هم از اطالق وعموم «کـل شـیم»
فهمیده میشود و هم از سیاق صدر آیۀ شریفه که از عبادت «خالصانه» بـرای خـدا کـه یـک
عمل است ،سخن گفته است و جمالت بعد ،از جمله عبارت«کل شیم هالک اال وجهـه» در
غیر الهی صورت گیرد ،بیارزش و نابود شدنی است .یا هر چیزی ،چه عمل و چه غیر عمل
نابود شدنی است و تنها با نیت الهی ارزشمند و ماندگار میماند.
 ..1.14نیت و بی ارزش بودن عمل و رفتار ریایی

نقش نیت و تأثیر گااری آن در ارزش منفی عمل همانند ارزش مثبت عمل است .آیـهای
که میتوان این مطلب را از آن استفاده نمود ،این آیه است:
«اى کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهاى خود را با منت و آزار ،باطـل نسـازید! هماننـد
کسی که مال خود را براى نشان دادن به مردم ،انفاق میکند ،و به خدا و روز رستاخیز ،ایمـان
نمیآورد( ،کار او) همچون قطعه سنگی است که بـر آن( ،قشـر نـازکی از) خـاك باشـد( ،و
بارهایی در آن افشانده شود )،و رگبار باران به آن برسد( ،و همه خاکها و بارها را بشـوید)،
و آن را صاف (و خالی از خاك و بار) رها کند .آنها از کارى کـه انجـام دادهانـد ،چیـزى بـه
دست نمیآورند ،و خداوند ،جمعیت کافران را هدایت نمیکند( ».بقره )۱۶۴/این آیه شـریفه
باطل شدن عمل بر اثر منت و اذیت را مشابه عمل ریایی و فاقد نیـت الهـی دانسـته اسـت.
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صدد تبیین و توجیه صدر آیه هستند .بنابراین ،مفاد آیه این میشود که هر عملی که بـه نیـت
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مقصود از بطالن عمل ،از بین رفتن عمل در آخرت نیست؛ زیرا طبق صریح آیه شریفۀ«و من
یعمل مثقال ذرۀ شراً یره»(زلزال )۹/و «وجدوا ماعملوا حاضراً»(کهف ،)۴۷ /عمل ریایی بـاقی
میماند .پس مقصود این است که نتیجه و هدفی که فاعل از فعل داشته و بـرای رسـیدن بـه
آن ،عمل را انجام داده است ،بر عمل بار نمیشود؛ یعنی این عمل در پیشگاه خداونـد مـورد
پایرش قرار نمیگیرد .آیه شریفه میفرماید عمل ریایی و عمل غیر ریایی همراه بـا منـت و
آزار در این جهت مشابه هم هستند؛ زیرا هر دو دراین جهت که نیت الهی نـدارد ،یکسـانند.
در مقابل ،عمل بانیت الهی چون همراه با چنین نیتی است ارزشـمند و نتیجـه بخـش اسـت.
پس آنچه عمل را ارزشمند میسازد ،نیت است .ذیل آیه شریفه نیز مویـد همـین امـر اسـت؛
زیرا عبارت «الیقدرون علی شیم مما کسبوا» بر فقدان نتیجه بخشی اعمال ریـایی کـه نشـان
ارزشمند نبودن آن است ،داللت دارد .در تشبیه ذکر شده در آیه نیز به راز بی نتیجـه بـودن و
ارزشمند نبودن عمل ریایی اشاره شده است که عبارت است از بی بنیان بودن آن ،یعنی فاقـد
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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نیت الهی بودن(.باقریان خوزانی و رجبی .)۱۰۷۴ ،از ایـن بیـان نیـز نقـش اساسـی نیـت در
ارزشمندی عمل و رفتار استفاده میشود.
 ..1.14نیت و ارزیابی اعمال و رفتارها

یکی دیگر از آثار و کارکردهای نیت که مهمترین اثر و کارکرد آن به شـمار مـیرود ،ایـن
است که در نهایت مالک ارزیابی قرار خواهد گرفت .در واقع برخـی از احادیـم مـا مبنـای
محاسبه الهی را تنها نیت میداند و برخی دیگر مبنای این محاسبه را هـم نیـت و هـم عمـل
توأمان تلقی میکند؛ در واقع نیت مبنای ارزیابی الهی است و باتوجه به روایات موجود ،چـه
بسا در میزان الهی بیش از عمل مورد توجه است« :خداوند در روز قیامت مردم را با توجه به
نیتهای شان محشور میکند و پاداش میدهد» (مجلسی .)۱۳۷ /۶۵ :۱۴۳۰ ،به طور کلی بـه
نظر میرسد {آیات و} احادیثی که برتـری نیـت ،اهمیـت نیـت ،شـرایط و الزامـات و ...را
مطرح میکند ،اشاره به همین محاسبه الهی دارد(جوادی و گنجعلی .)۱۰۷۵ ،یعنی مهمتـرین
ل
عندال است.
اثر و کارکرد نیت ،از نظر آیات و روایات ،معیار بودن نیت در ارزیابی اعمال
این شش دسته آیات و روایات به خوبی بیانگر این است که ارزشمندی اعمال و رفتارهـا

به عنوان جزم از مفهوم «عملکرد» بطور عام و «عملکردسازمانی» به صورت خاص در گیـرو
نیت خال

برای خدا است و تمام فعالیتهای نیروی انسانی سازمان بایـد بـر ایـن اسـاس

انجام گیرد تا رفتارسازمانی و درنتیجه عملکرد سازمانی ارزشمند باشد..
 .4-2محور دوم :رابطه نیت با نتایج عمل و رفتار

مجموعه دیگری از آیات که بیانگر نقش نیت در ارزشمندی عملکرد سـازمانی میباشـد،
آیاتی هستند که بر تأثیر نیت بر نتیجه عمل و رفتار داللت دارند؛ زیـرا ارزشـمندی عمـل بـه
معنای مترتب شدن هدف بر عمل است؛ آن هدفی که فاعل هنگام عمل برای عمـل در نظـر
گرفته است .در واقع این مجموعه از آیات در صدد بیان ارزشمندی عمل از راه بیـان ترتـب
نتیجۀ عمل بر عمل است و ترتب نتیجۀ عمل بر عمل زمانی است که همراه با نیت باشد .کـه
نمونههای از این مجموعه آیات مورد بررسی قرار میگیرد .این آیات بر چنـد دسـته تقسـیم
میشود:
از جمله مواردی که رابطه نیت و عملکرد سازمانی را نشان میدهد ،نقش و تأثیر نیـت در
پایرفته شدن عمل است که برخی آیات قرآن به آن اشـاره دارد .ایـن مطلـب را مـیتـوان از
داستان هابیل و قابیل و علت رد و پایرش قربانی آن دو در قرآن استفاده کـرد .قـرآن ،علـت
پایرش قربانی هابیل و عدم پایرش قربانی قابیل را متقی بـودن و نبـودن فاعـل عمـل بیـان
میکند و میفرماید« :داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنهـا بخـوان ،هنگـامی کـه هـر کـدام
عملی براى تقرب (به پروردگار) انجام دادند ،اما از یکی پایرفته شـد و از دیگـرى پایرفتـه
نشد (برادرى که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت :بخـدا سـوگند تـو را خـواهم
کشت (برادر دیگر) گفت (من چه گناهی دارم زیـرا) خـدا تنهـا از پرهیزکـاران مـیپـایرد»
(مائده )۱۵/در این آیه خداوند میفرماید؛ دو فرزند آدم قربانی کردند ،ولی از یکی قبول شـد
و از دیگری قبول نشد ،با آنکه عمل هردو از نظر ظاهر یکسان بود و عمل(قربانی) بـه هـردو
نفر نسبت داده شده است .از آیه استفاده میشود که آنچه نتیجۀ عمـل آن دو را نـزد خداونـد
متفاوت ساخت ،تقوا داشتن یا نداشتن بود .معیار قبولی عمل ،تقوا است .خداونـد در سـورۀ

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

 ..1.14وابستگی پذیرش عمل و رفتار با نیت در آیات
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حج نیز که در بارۀ چگونگی قربانی و پایرش آن از سوی خدا سخن میگوید ،عامل اصـلی
ومهـا َو ال دماؤس هـا َو لکـن یَنالسـ سه التَّقـوى
ال ل سسح س
پایرش قربانی راتقوا میشمارد؛ لَـن یَنـالَ ل َ
منکسم( ...حج )۰۵/هرگز نه گوشتها و نه خونهاى آنها به خدا نمـیرسـد ،آنچـه بـه او
میرسد تقوا و پرهیزگارى و نیت الهی شماست!.
تقوا در بینش قرآنی به معنی داشتن پروای الهی و خدا محوری در انجام یا ترک هرکـاری
است .انسان تقوا پیشه مراقب است که کار را به نیت الهی انجام دهد و از این جهـت آسـیبی
به عمل او وارد نشود با این توضیح روشن میشود که در مفهوم تقوا ،نیت الهی نهفتـه اسـت
و منوط شدن ارزشمندی نتیجه عمل به تقوا ،به معنای منوط شدن به نیـت اسـت .ایـن بیـان
نشان دهندۀ نقش و تأثیر نیت در نتیجه عمل است.
 ..1.14وابستگی پاداش با نیت خالصانه در آیات

از جمله آیاتی که ناظر به رابطۀ نیت با نتیجۀ عمل اسـت ،آیـه ۱۶۱سـورۀ بقـره میباشـد.
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براساس این آیه ،پاداش انفاق منوط به دو امر مهم شده است :یکی عمل«فی سبیل لال» باشـد
و دیگری ،آنکه منت و آزاری در پی آن نباشد« :کسانی که امـوال خـود را در راه خـدا انفـاق
میکنند ،ساس به دنبال انفاقی که کردهاند ،منت نمیگاارند و آزارى نمیرسانند ،پاداش آنهـا
نزد پروردگارشان (محفوظ) است ،و نه ترسی دارند ،و نه غمگین میشوند(».بقره.)۱۶۱/
ال در بارۀ داللت قید «فی سبیل لال» بر «نیت» اشاره شد ،از مقایسۀ این
عالوه بر آنچه که قب ً
آیه با آیهای که میفرماید« :اى کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهاى خود را بـا منـت و آزار،
باطل نسازید! همانند کسی که مال خود را بـراى نشـان دادن بـه مـردم ،انفـاق مـیکنـد » ...
(بقره )۱۶۴/که نقطه مقابل پایرش انفاق یعنی بطالن آن را بیان میکنـد و در هـر دو منـت و
اذیت ذکر شده است ،میتوان «فی سبیل لال» را نقطه مقابل «رئامالناس» دانست؛ یعنی همـان
گونه که نیت ریایی بیانگر «قبح فاعلی» است« ،فی سبیل لال» نیز بیانگر «حسن فاعلی» اسـت.
آنچه این برداشت را تقویت میکند ،کاربرد قرآنی «فی سبیل الطـاغوت»(نسـام )۵۶/در برابـر
«فی سبیل لال» است .گرچه به صراحت نمیتوان اصطالح نیت را از این عبـارت بـر داشـت
کرد ،اما الزمه عمل در راه خدا آن است که با «نیت» الهی انجام شود .از این رو میتوان گفت

که این آیه نیز به گونهای مؤید تأثیر نیت بر نتیجۀ عمل است .آیه  ۱۷۷سوره آل عمـران« :مـن
عمل هیچ عمل کنندهاى از شما را ،خواه زن باشد یا مرد ضایع نخواهم کرد» نیز مؤیید نقـش
نیت در نتیجه عمل است زیرا پاداش مربوط به عملی است که با نیت الهی انجام شـده باشـد
و اال عملی که با چنین نیتی انجام نشده باشد اصال در نزد خداوند پاداش ندارد.
 ..1.14وابستگی کسب خیر دنیوی و اخروی با نیت در آیات

از جمله آیاتی که بیانگر رابطه نیت و نتیجه عمل است ،دو آیه زیر میباشد که میفرمایـد:
«چون چنین است حق نزدیکان و مسکینان و ابن سبیل را ادا کن این بـراى آنهـا کـه رضـاى
خدا را میطلبند بهتر است و چنین کسانی رستگارانند * .آنچه را به عنوان ربا میپردازید تـا
در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونىنخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات مـیپردازیـد
و تنهـــا رضـــاى خـــدا را مـــیطلبیـــد کســـانی کـــه چنـــین مـــیکننـــد داراى پـــاداش
مضاعفند(».روم۰۹/و.)۰۷
لال» را شرط «خیرشدن» ادای حق ذی القربی و مسکین و ابن السـبیل و نیـز شـرط نیـل بـه
رستگاری معرفی میکند و نشان میدهد که چنین نیتـی ذات و ماهیـت عمـل را بـه «خیـر»
تبدیل میکند .بنابراین خیر شدن عمل نتیجۀ نیت الهی است.
آیۀ دوم نیز حاکی از این است که پرداخت زکات به نیـت«وجـه لال» ،موجـب مضـاعف
شدن ثواب و اموال میشود که با توجه بـه ایـن نکتـه کـه مضـاعف شـدن امـوال در همـین
دنیاست(طوسی ،بی تا )۱۷۷ /۹ :اثر حسن فاعلی بر نتیجه عمل در دنیا و آخرت از این آیه به
دست میآید.
 .41.14وابستگی نیل به منزلتی ارزنده با نیت در آیات

از جمله موارد نشان دهندۀ تأثیر نیت بر نتیجۀ عمل ،آیاتی است که بیانگر هجرت در راه
خدا هستند .برای نمونه ،خداوند در قرآن میفرماید« :و کسانی که در راه خدا هجرت کردند
ساس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند خداوند به آنها روزى نیکویی میدهد که او
بهترین روزى دهندگان است .خداوند آنها را در محلی وارد میکند که از آن خشنود خواهند

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

بیان داللت این آیات بر تأثیر نیت در نتیجه عمل اینگونه است که آیۀ نخست ،ارادۀ «وجـه

۷۵

بود و خداوند عالم و با حلم است(».حج ۷۹ /و )۷۷
طبق این آیـات شـریفه« ،رزق حسـن» و «ورود بـه جایگـاه مرضـی پروردگـار» پـاداش
مهاجرانی است که هجرت آنها «فی سبیل لال» بوده است؛ یعنی نتیجـه بخشـی و ارزش ایـن
عمل نزد خداوند ،به خدایی بودن نیت آن است ،نه اینکه عمل به سبب مقاصد دنیوی ماننـد
کسب مال یا رسیدن به مقام انجام شود.
از تأکید الهی بر این مسلله که این پاداش حتی با کشـته شـدن یـا مـردن شـخ

بعـد از

هجرت هم به او میرسد(قتلوا او ماتوا) ،میتوان برداشت کرد که اگر هجرت به نیـت الهـی
نباشد و به کشته شدن یا مردن شخ

منتهی شود ،بی پاداش میماند .این نشان میدهـد کـه

مالک اصلی ،همان حسن فاعلی و نیت خدایی است(طباطبایی.)۰۷۷ /۱۴ :۱۴۱۵ ،
نمونه دیگر در این زمینه ،آیه شریفه ۱۳۳سوره نسـام اسـت کـه صـریحاً پـاداش الهـی را
مترتب بر هجرت و جهادی کرده است که «فی سبیل لال» و «الـی لال»؛ یعنـی بـا نیـت الهـی
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باشد.
نظیر این آیه ،آیۀ  ۴۱سورۀ نحل است که با کاربرد واژۀ «فی لال» به جای «فی سـبیل لال» و
«الی لال» ،همین معنی را میرساند(طباطبایی.)۱۷۴ /۱۱ :۱۴۱۵ ،
 ..1.14وابستگی رسیدن به حیات جاوید با نیت در آیات

براساس آیات و روایات ،با مرگ انسان و حتی در زمان قطعی شدن مرگ(حال احتضـار)،
پرونده اعمال او بسته میشود و عملی از او پایرفته نخواهدشد؛ «پیامبر 6فرمـود :زمـانی
که فرزندم آدم بمیرد عملش قطع میشود( ».احسایی.)۱۶۳ /۰ :۱۴۳۰ ،
و قرآن نیز میفرماید« :اما هنگامی که عااب ما را مشاهده کردند ایمان آنهـا بـه حالشـان
سودى نداشت ،این سنت الهی در مـورد بنـدگان پیشـین او اسـت ،و کـافران در آن هنگـام
زیانکار شدند( ».غافر .)۹۷/امام رضا 7در حدیثی به این معنی تصـریح نمودهانـد (بحرانـی،
.)۵۵۱ /۴ :۱۴۱۶
اما قرآن و روایات ،مواردی را استثنا کردهاند .یکی از موارد جایی است که شـخ

جـان

خود را به قصد قربت با پروردگار خـویش معاملـه مـیکنـد« :خداونـد از مومنـان جانهـا و

اموالشان را خریدارى میکند که (در برابرش) بهشت براى آنان باشد(»...توبـه .)۱۱۱/در ایـن
صورت هر چند انسان در ظاهر جان میدهد و میمیرد ،در عو

به حیاتی بسیار ارزشـمند

دست مییابد؛ خداوند میفرماید« :و به آنها که در راه خدا کشته میشوند مرده مگویید ،بلکه
آنها زندگانند ولی شما نمیفهمید( ».بقره .)۱۷۴/در این حیات که در جوار رحمت پروردگار
است ،انسان از روزیهای ویژهای الهی بهرهمند است(« :اى پیامبر) هرگز گمان مبر آنهـا کـه
در راه خدا کشته شدهانـد مردگاننـد ،بلکـه آنهـا زنـدهانـد و نـزد پروردگارشـان روزى داده
میشوند( ».آل عمران .)۱۶۷/روشن است کـه آنچـه بـه عمـل مجاهـدان ارزش مـیدهـد و
موجب برخورداری آنان از چنین حیات ارزندهای میشود ،صرفاً مبارزه در میدان جن
کفار نیست؛ چرا که اگر نیت شایستهای در کار نباشد و جنـ

علیه

و جهـاد بـرای رضـای خـدا

نباشد ،این عمل قطعاً چنین تأثیر شگرفی نخواهد داشت .پس ارزشمندی جهاد و مبـارزه بـه
نیت الهی است که به فرموده پیامبر 6باالتر از آن« ،بری» نیست (شعیری ،بی تا.)۹۰ :
ارزشمندی نتایج اعمال و رفتارهـا بـه عنـوان جـزم دیگـر مفهـوم «عملکـرد» بطـور عـام و
«عملکردسازمانی» به صورت خاص در گرو نیت الهی است.
 .5تحلیل و بررسی

همانطور که مشاهده میشود ،هیچکدام از این مجموعه آیـات و روایـات کـه در ایـن دو
محور بررسی شد مسلله نقش و تأثیر نیت در ارزشمندی عملکرد را به مورد یا عملکرد افراد
خاصی تخصی

نزد .اینکه تأثیر پایری مربوط به افـراد سـازمانی یـا غیـر سـازمانی باشـد

استفاده نشد .مطلق عملکرد را بیان کرد .بنابراین از اطالق این بیان میتـوان حکـم عملکـرد
سازمانی را نیز استفاده کرد .شیوه کشف و استنباط مدیریت اسـالمی از منـابع دینـی همـین
است .و اال شاید کمتر مسلله مدیریتی به شکل امروزی باشد کـه صـریحا در منـابع دینـی و
اسالمی بیان شده باشد .براساس آموزههای اسالمی اعمال و رفتار انسان دو صورت و وجهـه
دارد؛ وجهه سملکی و وجهه َملکوتی .صورت سملکی آن همان که در ایـن جهـان بـه صـورت
سخن یا عمل دیگر ظاهر میشود و فانی شونده و موقت است .اما وجهه و صورت ملکوتی

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

این پنج دسته آیات شریفه ،نیز همانند آیات و روایات محـوراول ،بیـانگر ایـن اسـت کـه

۷۷

آن پس از صدور هرگز فانی شدنی نیست و باقی است و روزی ما بـه آن خـواهیم رسـید و
خواهیم دید« :فمن یعمل مثقال ذرۀ خیراً یره»(زلزال۵ /و )۹و در این خصوص ،هیچ تفـاوتی
بین عمل سازمانی و غیر سازمانی وجود ندارد .از این رو ،نیـروی انسـانی در سـازمان بایـد
همانند افراد دیگر با این دید و نیت ،رفتار و عمل نمایند .نهادینه شدن این تفکر در سـازمان،
عملکرد اسالمی میسازد .با رفتار وعمل با این نیت است که عملکرد اسالمی مطلوب شکل
میگیرد.
بنابراین ،سازمان در صورتی عملکرد مطلوب و ارزشمند از منظر آموزههای اسـالمی دارد
که در آن عمل و رفتار نیروی انسانی شاغل در سازمان اسالمی اعم از مدیران و کارمنـدان بـا
نیت خال

الهی و در جهت رضایت خلق خدا(ارباب رجوع و سایر ذینفعان) کـه رضـایت

خدا نیز در آن باشد ،انجام شود .به عنوان مثال ،کارمندان و مـدیران در سـازمان اسـالمی در
استفاده از اموال و امکانات سازمان و همچنین در جهت حفظ و نهگداری از آنهـا بایـد دیـد
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امانت گونه داشته باشند؛ یعنی اموال و امکانات سازمان را از باب اینکه بیـت المـال مسـلمین
است بعنوان امانت الهی تلقی کرده و استفاده درسـت نمـوده و در حفـظ آن تـالش نماینـد.
پست و وظایف سازمانی را بعنوان یک مسلولیت الهی تلقـی نمـوده و در انجـام وظـایف و
رعایت مقررات سازمان در ابعاد مختلف زمانی و غیر زمانی کم نگاارند .ارائـه خـدمات بـه
مشتریان و ارباب رجوع و تأمین انتظـارات دیگـر ذینفعـان را انجـام وظیفـه الهـی بداننـد و
هیچگونه منت گااری و برتری طلبی نداشته باشـند و بـا ایـن نیـت قـدم بردارنـد .در بعـد
دستیابی به اهداف و نتایج نیز به همین صورت باید عمل کـرد .در سـازمان اسـالمی تـالش
برای دستیابی به اهداف سازمانی باید بـا نیـت الهـی باشـد؛ در تلـوری سـازمان و مـدیریت
مهترین هدف سازمان سودآوری است .تولید محصول در سازمان غربی برای همین اسـت و
بس .درحالی که ازمنظر آموزههای اسالمی اهداف سازمان اسالمی خـدمت بـه مسـلمانان و
جامعه اسالمی و برآوردن نیازمندیهای مسلمانان به منظور فراهم شدن بستری بـرای تکامـل

معنوی است .و دستیابی به چنین هدفی مرهون نیت الهـی اسـت و بـدون آن میسـر نیسـت.
تولید محصول در سـازمان اسـالمی بـرای ایـن هـدف اسـت .نقطـه اصـلی تمـایز دیـدگاه
عملگرایانه غرب با نگرش عملگرایی اسالمی درهمین جاست .ببین تفـاوت ره از کجاسـت
تابکجا! و نیت الهی تا چه حـد نقـش اساسـی در ارزشـمندی عملکـرد سـازمانی دارد؟ بـه
هرحال ،در عملکرد سازمانی هم ورودیها و هم خروجیهـا بایـد متـأثر از نیـت باشـد تـا
ارزشمند شود .این مهمترین نقشی اسـت کـه «نیـت» در مطلوبیـت و ارزشـمندی عملکـرد
سازمانی دارد .و جایگاه «نیت» در این مورد در واقع مشروعیت بخشی به عملکرد سـازمانی
از منظر آموزههای اسالمی است .با این بیان ،پاسخ سوالهای تحقیق نیز روشن میشود.
و در نتیجه ،باتوجه به اینکه این دو محور مورد بحم به عنوان دو جزم عملکرد سـازمانی
متأثر از نیت است ،تأیید تأثیرگااری نیت در این دو محور ،مساوی با تأیید تأثیر گااری نیت
مورد عملکرد سازمانی مطلوب از منظر اسالم را ،میتوان از این بیان نتیجه گرفت.

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی ازمنظر اسالم

بر عملکرد سازمانی از منظر اسالم خواهد بود .و به نظر میرسد کـه مـدل مفهـومی زیـر در

۱۳۱
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توضیح فرایند رسیدن به این مدل

برای رسیدن به این مدل ،در ابتدا بعـد مفهـوم شناسـی دقیـق واژه «عملکـرد سـازمانی»،
کاربرد «نیت» در قرآن و روایات چه به صورت واژه و لفظ "نیت"(چنانچه در روایات چنین
بکار رفته) و چه به صورت الفاظ و کلمات دیگر(مانند؛ وجه لال ،لل ،فـی سـبیل لل و  ). ...و
به مفهوم "نیت"(چنانچه در قرآن کریم چنین کاربرد دارد) به کاوش گرفتـه شـد .سـاس بـه

بررسی شرایط نیت صحیح و مجزی پرداخته شد .در مرحله سوم ،با توجه به مفـاد متفـاوت
آیات و روایات در مورد بیان رابطه نیت با ارزشمندی عملکرد (که برخی بیانگر تأثیر نیت بر
نفس عمل و برخی دیگر بیانگر تأثیر نیت بر نتیجه عمل بود) و نیـز بـا توجـه بـه دو جزئـی
بودن مفهوم واژه «عملکـرد» (عمـل و رفتـا «ورودی هـا» و نتیجـه عمـل«خروجـی هـا») و
همینطور مفهوم عملکرد سازمانی بر اساس تعریف منتخب ،بحم رابطـه نیـت بـا عملکـرد
سازمانی در دو محور(رابطه نیت با ارزشمندی نفس عمل و رابطه نیت با نتایج عمـل) مـورد
بحم و بررسی قرار گرفت .در محور اول ،نمونـههای از چنـد دسـته آیـا ت و روایـات کـه
بیانگر رابطه نیت با ارزشمندی نفس عمل داشت تبیین شد مانند؛ آیات و روایاتی کـه بیـانگر
نیت مبنای عمل ،نیت روح عمل ،نیت مساوی با عمل یا نفس عمل ،نیت بر تر از عمل ،نیت
ل
عندال بودنـد .در محـور
مهمتر از عمل ،نیت مبنای محاسبه الهی ،نیت معیار ارزشیابی عمل
دوم ،مجموعه آیاتی را که بیانگر رابطه نیت با نتایج عمـل بـود بـر پـنج دسـته تقسـیم و بـه
عمل به نیت خالصانه ،و ابستگی کسب خیر دنیوی و اخـروی بـه نیـت ،وابسـتگی نیـل بـه
منزلت ارزنده به نیت ،وابستگی رسیدن به حیات جاوید به نیت بودنـد .و سـاس از اطـالق
بیان این دو مجموعه آیات و روایات در مورد نقش نیت در ارزشمندی عملکرد استفاده شـد
و این حکم مطلق که از بررسی دو محور یاد شده به دست آمد ،در مورد «عملکرد سازمانی»
نیز سرایت داده شد و در نهایت ،به این نتیجه کلـی رسـیدیم کـه از منظـر اسـالم ،عملکـرد
سازمانی ارزشمند ،مانند هر عملکرد ارزشمند دیگر ،متأثر از نیت صحیح و مجـزی بـوده بـه
گونهای که عملکرد سازمانی بدون نیت صحیح هیچگونه ارزش و اعتبار دینی ندارد و چنین
عملکردی ،همان عملکرد مطلوب سازمانی از منظر اسالم است.
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صورت ذیل تبیین شد؛ آیاتی که بیانگر وابستگی پایرش عمـل بـه نیـت ،وابسـتگی پـاداش
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نتیجهگیری

از منظر آموزههای اسالمی ،عمل و رفتار بطور کلی ،بویژه عملکرد سازمانی(نفس عمل و
نتایج آن) ،در صورت مطلوب و مورد پایرش است کـه ضـمن اینکـه نفـس عمـل ،صـالح
است(حسن فعلی) ،با نیت صحیح و الهی نیز انجام شده باشد(حسن فاعلی) .تعابیر آیـات و
روایات در تأثیر گااری نیت الهی بر عملکرد متفاوت است؛ گاه این آیات و روایـات بیـانگر
تأثیر مستقیم نیت در عمل و رفتار و ورودیها است و گاه بیانگر تـأثیر آن در نتیجـۀ عمـل و
خروجیها است .با توجه به این دو نوع بیان ،و نیز دو جزئی بودن مفهوم عملکرد سـازمانی
که در تعریف منتخب از عملکرد سازمانی آمده است ،رابطه نیت با عملکرد سـازمانی در دو
محور "رابطه نیت با نفس عمل" و "رابطه نیت بـا نتـایج عمـل" قابـل بررسـی اسـت .و در
نتیجه ،تأثیر گااری نیت بر عملکرد سازمانی در این دو محور این گونه قابل تبیین اسـت کـه
از دیدگاه اسالم ،در سازمانهای اسالمی ،عملکردی دارای ارزش است که بـا نیـت الهـی و
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برای تحصیل رضای خداوند متعال انجام گیرد .از این آیات و روایات کـه نمونـههـای از آن

ارزشیابی عمل میباشد ،استنباط میشود که عمل بدون نیـت صـحیح از منظـر اسـالم هـیچ

۱۳۴

ارزش دینی ندارد .و برخی روایات مانند روایت «النیۀ أفضل مـن العمـل ،أال و إن النیـۀ هـی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به دست مـیآیـد کـه نیـت الهـی ،روح و جـان عملکـرد
سازمانی از دیدگاه اسالم است؛ بعنوان نمونـه ،در محـور اول ،از آیـه شاکله(اسـرام )۹۴ /بـا
توجه به توضیح اهل لغت و برخی مفسرین در باره معنی کلمه «شاکله» استفاده شد که نیـت،
مبنا ،جوهره و روح عمل است و عمل هر فرد ناشی از نیت اوست و نیت او نیز برخواسته از
شاکله یا شخصیت فرد است .و با توجه به فراز آخر آیه ،که بیانگر این است که آیـه در مقـام

العمل ،ثم قرأ قوله عز و جل؛ قل ک ٌّل یعمل علی شاکلته یعنـی علـی نیتـه»(کلینـی/۱ :۱۰۶۷ ،
 .)۱۶نیز این مطلب را تأیید میکند .از آیات شریفه ۷۱و  ۷۱سوره توبه نیز اسـتفاده مـیشـود
که نیت اساس و روح عمل است و بلکه مساوی با عمل است؛ بگونهای که بر اساس آیـه ۷۱
این سوره ،نیت جانشین عمل در ترتب پاداش بر آن است .و این نشانگر این است کـه نیـت
تأثیر و نقش اساسی در عمل دارد و عمل بدون نیت هیچ ارزشـی نـدارد .و روایـاتی نیـز در

تفاسیر در ذیل این آیه به عنوان مؤید این مدعا ذکر شده است.
در محور دوم ،برای بیان تأثیر گااری نیت بر نتیجه عمل به چند دسته از آیات ،مـیتـوان
استدالل کرد که از جملۀ آنها ،آیه ۱۶۱سورۀ بقره است .طبق این آیه ،پـاداش و نتیجـه انفـاق
منوط به دو امر مهم؛ عمل«فی سبیل لال» یعنی عمل با نیت الهی و در پی نداشتن منت و آزار
شده است .با آیه شریفه  ۱۵سوره مائده که بیانگر داستان قربانی هابیل و قابیل میباشـد ،نیـز
در مورد رابطه نیت با نتایج عمل قابل استدالل است؛ براساس این آیه؛ آنچـه نتیجـۀ عمـل آن
دو را نزد خداوند متفاوت ساخته ،نیت الهی و تقوا داشتن یا نداشتن است.
با توجه به توضیحات ارائه شده ،نتیجه این است که عملکـرد در سـازمان ،بـه نیـت غیـر
الهی ،از دیدگاه اسالم هیچ ارزشی ندارد و هیچ نتیجهای مثبتی بر آن بار نخواهد شد و بـه آن
هدفی که از این عمل قصد شده بود نخواهـد رسـید .و نیـز بـه دسـت میآیـد کـه از منظـر
آموزههای اسالمی ،نیت چنان نقش محوری در عمل دارد که چـه بسـا نیـت انجـام کـار یـا
الهی و استحقاق پاداشهای نیکو برای آن بلکه بقا و دوام آثـار ارزشـمندی عمـل در دنیـا و
آخرت مرهون نیت الهی عمل میباشد .بنابراین ،از دیدگاه اسـالم ،محـوری تـرین نقـش در
ارزشمندی عملکرد فردی و سازمانی از آن نیت انجام عمل است.
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رضایت به آن ،شخ

را در ردیف فاعل آن قرار میدهد .نه تنهـا پـایرش عمـل در بارگـاه
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