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چکیده
سازه انگیزش اهمیت محوری در ساختار وجودی آدمی دارد .ادیان االهی ،و نیز علوم بشری توجه ویژهای
به این سازه دارند .با این حال ،تاکنون پژوهش منسجمی در باب تبیین سازه انگیزش از دیدگاه اسالم
انجام نشده است .هدف پژوهش حاضر ،تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی ،و روش آن توصیفی
تحلیل مفهومی است .در بخش توصیفی ،مفاهیم مربوط به سازه انگیزش در کتابهای معتبر لغوی و
ِ
منابع اسالمی (قرآن کریم و احادیث اسالمی) بازشناسی و توصیف شد ،و در بخش تحلیل مفهومی،
دادههای گردآوریشده تبیین و تحلیل گردید .بر اساس یافتههای پژوهش حاضرّ « ،نیت» هسته مفهومی
انگیزش در منابع دینی را تشکیل میدهد و از سه مؤلفه اصلی نیرومندی ،جهتمندی ،و تداوم تشکیل
شده است .به دلیل نگاه ارزشی دین به سازه انگیزش ،نیت به دو نوع خوب و بد تقسیم میشود .نیت
خوب دارای سه مؤلفه صدق (نیرومندی) ،اخالص (جهتمندی) ،و شاکله نیک (تداوم) است .نیت بد نیز
سه مؤلفه دارد :کذب (نیرومندی) ،شرک (جهتمندی) ،و شاکله بد (تداوم).
کلیدواژهها :انگیزشّ ،نیت ،شاکله ،اخالص ،صدق ،کذب ،شرک.

* پژوهشگر گروه روانشناسی اسالؤی ،پژوهشگاه قرآن و حدیث│mtabik@gmail.com

تاریخ دریافت ؤقاله ،13۹۶/0۹/02 :تاریخ پذیرش ؤقاله13۹7/0۴/07 :

مقدمه

فرآیندهای انگیزشی به دلیل اهمیت ؤحوریشان در ساختار وجودی آدؤی ،هم ؤحل توجه خیا
ادیان االهی بودهاند و هم توجه علوم بشری ؤانند فلهفه ،حقوق ،روانشناسی و علیوم تربیتیی را بیه
خود ؤعطوف کردهاند .در گهتره اندیشههای فلهفی ،بررسی انگیزش را یونانییان باسیتان (سیقرا ،
افالطون ،و ارسطو) آغاز کردند و با فیلهوفانی همچون دکیار و کانیت اداؤیه یافیت .ایین بحیث
همچنان جزء ؤباحث زنده فلهفه ،بهویژه فلهفه اخالق ،است .در حیطه آؤوزههای ادیان االهی نیز
ؤبحث انگیزش همیشه ؤهم بوده است .با ؤرور ؤباحث ؤربو به انگیزه ّ
(نیت) در علیوم اسیالؤی،
ؤانند فقه و حقوق اسالؤی ،اصول فقه ،کالم اسالؤی ،و اخالق اسالؤی ،ؤیتوان به جایگیاه ؤمتیاز
انگیزه ّ
(نیت) در اندیشه اسالؤی پی برد (اسدی.)1380 ،
در حوزه علوم بشری ،بهویژه روانشناسی ،نیز ؤبحث انگییزش جایگیاه ؤمتیازی دارد .بیه طیور
سنتی ،روان شناسان فرآیندهای روانیی و رفتیاری را در سیه خیانواده بیزره دسیتهبنیدی ؤییکننید:
شناختی ،عاطفی  -انگیزشی ،و رفتاری .بهیاری از نظریهها و ؤهائل روانشناختی حول ؤحور این
4

سه فرآیند شکل گرفتهاند .گرچه برای ؤدتی (دهههای  1۹۵0و  1۹۶0ؤیالدی) بیشتر روانشناسیان
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به پژوهش در حوزه شناخت عالقه نشان دادند و ؤبحث انگیزش به حاشیه رانده شد ،اؤا اینک بیش
از پیش بر پیوند شناخت و عاطفه تأکید ؤیشود ،و نظریهها و ؤهائل روانشناختی بهییاری دربیاره
عاطفه و انگیزه شکل گرفته است .در حال حاضیر ،اغلیب نظرییههای شخصییت ؤتمیمن نظرییه
انگیزشی ههتند (پروین ،)2003 ،1و در حوزه روانشناسی اجتمیاعی نییز ،ؤباحیث ؤهمیی ؤاننید
نگرشها ذیل ؤحور عاطفی  -انگیزشی قرار ؤیگیرند .کاربرد اصیول انگیزشیی در زؤینیه درؤیان و
بهداشت روانی نیز یکی از زؤینههای زنده و پوییایی اسیت کیه ؤبحیث انگییزش در آن برجهیتگی

خاصی دارد.
به باور روانشناسان ،ؤطالعه انگیزش به فرآیندهای درونی ؤربو ؤیشیود کیه بیه رفتیار نییرو،
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جهت 3،و استقاؤت 4ؤیبخشد .نیروؤندی به این نکته اشاره دارد که رفتار دارای نیرو و توانی اسیت
که نهبتا نیروؤند ،شدید و پایدار است .جهتؤندی گوییای ایین نکتیه اسیت کیه رفتیار ،غیر

و

2. energy

1. Pervin, L. A

4. persistence

3. direction

ؤقصودی دارد که به ؤنظور رسیدن به هدف یا پیاؤدی ؤشخص ،جهیتدهی و هیدایت ؤییشیود.
استقاؤت یعنی رفتار دوام دارد ،بدین ؤعنا که بیا گذشیت زؤیان و در ؤوقعیتهیای ؤختلی ،،خیود
را نگه ؤیدارد (ریو،13۹۵ ،

 .)13ؤسلفه نیرو ،بیه جنبیه فعیالسیازی انگییزش ؤربیو اسیت

ؤسلفه جهت ،به جنبه انتخاب  -جهت ؤرتبط است و ؤسلفه استقاؤت گویای جنبه آؤیادگی پاسیخ

انگیزش است.

در آؤوزههای دینی ؤفاهیمی ؤانند «نیت»« ،اخال »« ،صدق» ،و «شاکله» به ؤبحث انگیزش
ؤربو ؤیشوند .این ؤفاهیم جایگاه بهیار و یژهای در ؤنظوؤه فکری دین اسیالم دارنید .ؤی ال طبی
آؤوزههای دینی ،هر فردی بر اساس شاکله (نیت پایدار) خود عمیل ؤییکنید (اسیراء )84 :ارزش
نیت باالتر از عمل است (حر عاؤلی ،1409 ،ج،1
است (همان ،ج،6

 )39و کیفیت اعمال وابهته به کیفیت نیت

 )5انهانها بر اساس انگیزههای خود ؤحشور خواهند شد (برقیی،1413 ،
 )48در دین ،کیفیت عمل

ج )262 ،1انگیزه پاک ،گوهر علم است (کلینی ،1375 ،ج،1
ؤهمتر از ّ
کمیت آن است (ؤلک )2 :و ؤعیار کیفیت عمل ،نوع نییت و انگییزهای اسیت کیه بیه آن
 )16و اساسیا قیوام دیین بیه نییت صیادق اسیت

ؤفاهیم چهارگانه روابط ؤفهوؤی خاصی برقرار شده است .ؤ ال دو ؤفهوم «اخال » و «صدق» بیه
عنوان اوصاف ّنیت در نظر گرفته شدهاند (کلینی ،1375 ،ج 28 ،1ج 24 ،8ج16 ،2
ج،2

 85ج،4

 4شری ،رضی ،1414 ،خطبه  ،)178یا اینکیه ؤییان «نییت» و «شیاکله»

قرابت ؤفهوؤی چشمگیری در نظر گرفته شده است ،تا جایی که برخی روایا اسالؤی« ،شیاکله»
را به « ّنیت» تفهیر کردهاند (کلینی ،1375 ،ج.)85 ،2
اییین ؤفییاهیم چهارگانییه در آدییار اندیشییمندان ؤهییلمان نیییز بازتییاب خاصییی دارد .دی یدگاههای
اندیشمندان این ؤهئله را تأیید ؤیکند که برای پرداختن به ؤهئله انگیزش از دیدگاه دین باید به ایین
ؤفاهیم چهارگانه اهتمام ویژه داشت .از باب نمونه ،ابوحاؤد غزالی ( ،1۴12ج،۴

 )۴33ؤعتقید

است سه واژه «نیت»« ،اراده» ،و «قصد» همؤعنا ههتند .در نمونه دیگر ،ؤجلهیی ( ،1۴03ج،70
 )200سه ؤعنا برای «نیت» ذکر ؤیکند :اراده انجامدادن فعل غرضی که انگیزهبخش (باعیث)
انجامدادن فعل است و عزم بر انجامدادن فعل .این ؤعانی ؤنطب با برداشت روانشناسان از ؤفهوم
«انگیزش» است .ؤصباح یزدی (به نقل از :ؤصیباح )13۹1 ،ؤیلهیای درونیی انهیان و حییوان را
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عمل جهت داده است (کلینی ،1375 ،ج،2
(ابنشعبه ّ
حرانی .)396 ،1404 ،همچنین ،در ؤجموعه دیگری از احادیث اسالؤی ،ؤییان ایین
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آنگاه که بالفعل و بهتنهایی یا با کمک یکیدیگر در اراده ادیر ؤییگذارنید« ،انگییزه» ؤییناؤید .وی
انگیزهها را به دو دسته غرییزی و غیرغرییزی تقهییم ؤییکنید و انگیزههیای غیرغرییزی را «نییت»
ؤیناؤد .ؤجلهی ( ،1۴03ج،70

 )201ؤعتقد است نیت ،تابع شاکله و ؤبتنی بر آن است .ایین

شواهد ؤتعدد در ؤنابع دینی و آدار اندیشمندان ؤهلمان ؤا را ؤتقاعد ؤیکنید کیه بیرای تبییین سیازه
انگیزش از دیدگاه ؤنابع دینی و آدار اندیشمندان ؤهلمان بایید سیرام ؤفیاهیمی ؤاننید ایین ؤفیاهیم
چهارگانه رفت ،و ربط و نهبت آنها را با سازه انگیزش ،و همچنین نهبت آنها را با خودشیان کشی،
کرد .نیز باید ؤفاهیم ؤتماد با این ؤفاهیم چهارگانه را کش ،کیرد ،و تفاو هیا و شیباهتهای ایین
ؤفاهیم را به بحث گذاشت.
اولین گام در ؤهیر تدوین الگویی جاؤع در باب انگیزش دینی ،واکاوی و تبیین ؤفهیوؤی پدییده
انگیزش اسیت .در ایین ؤقالیه بیه «تبییین سیازه انگییزش بیر اسیاس ؤنیابع دینیی» پیرداختیم کیه
خردهنظریها ی است در باب تعیین حدود و دغور پدیده انگیزش دینی و تمیایز آن از سیایر پدییدهها.

۶
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روش پژوهش حاضر« ،توصیفی  -تحلیل ؤفهوؤی» است .در بخش توصیفی ،ؤفیاهیم ؤربیو بیه
ِ
سییازه انگیییزش دینییی بازشناسییی و توصییی ،ؤیییشییود و در بخییش تحلیییل ؤفهییوؤی ،دادههییای
ِ
گردآوریشده تبیین و تحلیل ،و در نهایت ،سازه انگیزش از نگاه دین عرضه ؤیشود.
تبیین مفهومی انگیزش دینی

در این بخش ،ابتدا ؤعانی لغوی چهیار ؤفهیوم « ّنییت»« ،اخیال »« ،صیدق» ،و «شیاکله» را در

کتابهای لغت عربی جویا ؤیشو یم .سپس ،به ؤفهومشناسی این ؤفاهیم در ؤنابع اسالؤی (آییا
قرآن و احادیث اسالؤی) ؤیپردازیم و در نهایت ؤیکوشییم بیا اسیتفاده از بررسییهیای لغیوی و
دینی ،ههته ؤفهوؤی انگیزش را در ؤتون دینی بازشناسیم ،و چگونگی رابطه ؤفیاهیم دیگیر را بیا آن
ههته ؤفهوؤی بکاویم.
مفاهیم چهارگانه در لغت
نیت

واژه «نیت» ؤصدر است از ؤیاده «ن و ی» (فراهییدی ،1410 ،ج،8

 .)393ؤعنیای اصیلی آن
.)399

«انتقال از خانهای (یا شهری) به خانه (یا شهر) دیگر» اسیت (همیان ازهیری،1421 ،
بنابراینِ « ،ا َنتوی القیوم» ،یعنیی قیوم از شیهری بیه شیهر دیگیر نقیل ؤکیان کیرد (ازهیری،1421 ،

 .)399ؤعنای واژه «نیت» در کتابهای لغت عربی به سه گونه آؤده است .در برخی کتابهای
لغت« ،نیت» به ؤعنای «ؤقصد و وجهی که فرد بیه سیمت آن ؤییرود» آؤیده اسیت (ابینفیارس،
 ،1404ج،5

 366فیروزآبادی ،1403 ،ج،4

عزم» (فیوؤی ،1414 ،ج،2

 )397و در برخی دیگر ،بیه ؤعنیای «قصید و

 .)631برخی دیگر از ؤنابع لغوی هم هر دو ؤعنای ؤقصد (وجیه)،

و عزم و قصد را برای نیت ذکر کردهاند (جوهری ،1407 ،ج،6
ج،20

 2516حهینی زبیدی،1414 ،

 .)266بنابراین ،وقتی ؤیگو ییم« :حهن ،نیت شیهر اصیفهان کیرده اسیت» دو ؤعنیا در

ذهنمان شکل ؤیگیرد یک ؤعنا این است که حهن عزم و اراده کرده است که به اصیفهان بیرود و
ؤعنای دوم این است که ؤقصد و ؤقصود حهن از ؤهافر  ،شهر اصفهان است.
از آنچه گفته شد ؤیتوان نتیجه گرفت که در دیدگاه لغویان ،واژه «نیت» دو ؤعنیا در ذهین پدیید
ؤیآورد .1 :قصد ،اراده و عزمداشتن برای انجامدادن عمل  .2غیر  ،ؤقصید و ؤقصیود انهیان از
انجامدادن عمل.
اخالص

پیراستگی و آراستگی چیزی داللیت دارد (ابینفیارس ،1۴0۴ ،ج،2

نگاه راغب اصفهانی (،13۶2

 )2۹2به ؤعنای از بین رفتن عیب و آؤیختگی از چیزی است کیه

قییبال ؤعیییوب و آؤیختییه بییود .در نگییاه ازهییری ( ،1۴21ج،7
« )18۶خلو

 .)208واژه «خیالص» در

 )۶۴و فراهیییدی ( ،1۴10ج،۴

شیء» به ؤعنای نجا و سالؤت یافتن چیزی ،پس از گرفتیاری و گییر افتیادن

است .بنابراین ،ؤیتیوان گفیت لغوییان هنگیاؤی کیاربرد واژه «خلیص» و ؤشیتقا آن را صیحی
ؤیدانند که دو شر وجود داشته باشد .1 :چیزی که قبال ؤبتالی به عیب ،آؤیختگیی ،گرفتیاری ،و
اختال بود  .2اکنون ،از آن ابتالئا رها شده ،پیراسته و آراسته گردیده ،و صفا یافته است.
صدق

ُ ُ
َ
واژه «صدق» ،ؤصدر َصدق َیصدق است و از ؤاده «

د ق» گرفته شده است« .صدق» ؤتماد و
1

 .1طب دیدگاه حهینی زبیدی ( ،1۴1۴جِ ،)2۶1 ،13صدق و َصدق (با فتحه یا کهره صاد) هر دو به یک ؤعنا است .البته وی
ؤعتقد است ِصدق (با کهره صاد) فصی تر است .به گفته وی ،ؤیتوان گفت َصدق (با فتحه صاد) ؤصدر است و ِصدق (با
کهره صاد) اسم است.
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َ
ُ
خلیص اسیت و از ؤیاده «خ ل
«اخال » ،ؤصدر اخلص ی ِ

» گرفتیه شیده اسیت .اخیال

بیر
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نقیض «کذب» است (همان ،ج 56 ،5ابندرید ،1987 ،ج .)656 ،2در لغیت بیه ؤعنیای
ّ
نیروؤندی گفتاری و غیرگفتاری (ابنفیارس ،1404 ،ج ،)339 ،3شید (فیروزآبیادی،1403 ،
ج،3

 ،)334صالبت چیزی (ابندرید ،1987 ،ج،2

و تماؤیت و کمال شیء (اسماعیل بن عباد ،1414 ،ج،5
( ،1404ج،3

 656ازهیری ،1421 ،ج،8

)276

 )257آؤده است .به گفتیه ابینفیارس

« )339صدق» را از آن جهت «صدق» ؤیگو یند که در ذاتش قو و نیروؤنیدی

است و «کذب» را از آن جهت «کذب» ؤیگو یند که در آن قو و نیروؤندی نیهت و باطل است.
بنابراین ،ؤیتوان گفت ؤعنای اصلی نهفتیه در واژه «صیدق»« ،تماؤییت و کمیال ییک شییء و
ّ
صحت از خالف و ناراستی» است و ویژگیهای نیروؤندی ،صالبت ،و شید از لیوازم و شیرایط
تحق تماؤیت و صحت هر چیز است (ؤصطفوی ،1416 ،ج،6

 .)215با همین توضی روشن

ؤیشود که حقیقت صدق به تناسب ؤصادی ؤختل ،،تفاو پییدا ؤییکنید .ؤی ال فقیط وقتیی بیه
شخص «صادق الوعد» ؤیگو یند که به وعده خود عمل کند ،چراکه فقط در صورتی وعده کاؤیل و
صحی ؤیشود که طب آن وعده عمل شود و فقط زؤانی «نیت صادق» ؤصداق پیدا ؤیکند که آن
8

نیت با انجامدادن عمل ،کاؤل شود.
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شاکله

شاکله از ؤاده «شکل» است .ؤعنای غالبی آن همانندی و ؤشابهت اسیت .ؤی ال وقتیی ؤییگو ینید
«ال ،شکل ب است» ،یعنی ال ،ؤشابه و هماننید ب اسیت (جیوهری ،1۴07 ،ج،۵

173۶

،)۴۶2

ابنفییارس .)20۴ ،1۴0۴ ،اؤییا لغییتشناسییانی ؤاننیید راغییب اصییفهانی (،13۶2
اسماعیل بن عباد ( ،1۴1۴جّ ،)1۶۴ ،۶فییوؤی ( ،1۴1۴ج )321 ،1ؤعنیای دیگیری را نییز
برای این ؤاده ذکر ؤیکنند و آن ؤعنای تقیید و تحدید اسیتِ « .شیکال» ریهیمانی اسیت کیه بیا آن
َ ُ
دست و پای ستوران را ؤیبندند« .شکلت الکتاب» یعنی کتاب را با اعرابگیذاری و نقطیهگیذاری
 )۴۶2ؤعتقد است قول خداونید

ؤقید و ؤحدود کردم .به همین دلیل ،راغب اصفهانی (،13۶2
َ
که فرؤود «قل کل یعمل علی شاکلته» ،داللت دارد بیر اینکیه اعمیال هیر کهیی بیه خلی و خیو و
طبیعتش ؤقید و ؤحدود است .حتی برخی لغویان (جوهری ،1۴07 ،ج،۵

ِ « )173۶شیکال» را

ؤعادل « ِعقال» 1در نظر گرفتهاند .بنابراین ،واژه «شاکله» در نگیاه لغوییان بیه ؤعنیای دوم (تقییید و
 .1عقال به ؤعنای ریهمانی است که با آن پای شتر را ؤیبندند.

َ
تحدید) نزدیک است و آن را ؤعادل واژههایی همچون « ّ
سیجیت»« ،خلیقیه»« ،طریقیه»ّ « ،نییت»،
«ؤییذهب» ،و «جهییت» (ازهییری ،1۴21 ،ج،10
ابنؤنظور ،137۵ ،ج،11

 1۵فیروزآبییادی ،1۴03 ،ج،3

 3۵7حهینی زبیدی ،1۴1۴ ،ج،1۴

۵۴۹

 )381ؤیدانند .طبرسی در

مجمع البیان ؤعتقد اسیت طریقیه و ؤیذهب را از ایین جهیت «شیاکله» خواندهانید کیه رهیروان و
ؤنهوبان به آن دو خود را ؤلتزم ؤیداننید کیه از آن راه ؤنحیرف نشیوند (طباطبیایی ،13۶۶ ،ج،13
.)2۶1
بنابراین ،ؤیتوان گفت ؤعانی غالبی «شکل» عبار اند از .1 :هماننیدی و ؤشیابهت هیاهری و
صوری چیزی با چیز دیگر  .2تقیید و تحدید چیزی و «شاکله» بیا ؤعنیای دوم سیازگارتر اسیت.
لغویان «شیاکله» را بیا تعیابیری همچیون « ّ
سیجیت»« ،طبیعیت»« ،خلی و خیو»« ،طریقیت» و
«ؤذهب» توصی ،کردهاند.
مفاهیم چهارگانه در منابع دینی
«نیت» در قرآن

وجود دارد .نزدیکترین واژهها به «نیت» عبار اند ازِ « :اراده»ِ « 1،ابتغاء»« 2،انبعاث»« 3،دعیو»« 4،وجیه»،

5

«حر »« 6،عزم» 7و «طلب» 8،که تمام اینها در آیا قرآن بارها استفاده شده است.

چنانکه در قهمت ؤفهومشناسی لغوی «نیت» گذشت ،لغویان برای نیت دو ؤعنای اصلی ذکیر
« .1اراده» ؤأخوذ از ؤاده «رود» است .این ؤاده و ؤشتقاتش  1۴8بار در قرآن تکرار شده است.
« .2ابتغاء» به ؤعنای طلبکردن و خواستن چیزی (ابنفارس )103 ،1۴0۴ ،و ؤأخوذ از ؤاده «بغی» است .این ؤاده و
ؤشتقاتش  ۹۶بار در قرآن تکرار شده است.
« .3انبعاث» به ؤعنای حرکتکردن (طباطبایی ،13۶۶ ،ج )37۹ ،۹و ؤأخوذ از ؤاده «بعث» است .این ؤاده و ؤشتقاتش ۶7
بار در قرآن تکرار شده است.
« .4دعو» به ؤعنای ؤیل پیداکردن است (ابنفارس .)32۴ ،1۴0۴ ،ؤاده «دعو» و ؤشتقاتش  212بار در قرآن تکرار شده است.
« .5وجه» به ؤعنای رویآوردن (استقبال) ،اقبال و توجهکردن است (ابنفارس 101۴ ،1۴0۴ ،طباطبایی ،13۶۶ ،ج،7
 .)1۹1ؤاده «وجه» و ؤشتقاتش  78بار در قرآن آؤده است.
« .6حر » به ؤعنای برانگیختن و تشوی است (طبرسی ،13۵0 ،ج .)2۶8 ،۵ؤاده «حر » و ؤشتقاتش  3بار در قرآن
تکرار شده است.
 .7ؤاده «عزم» و ؤشتقاتش  ۹بار در قرآن تکرار شده است.
 .8ؤاده «طلب» و ؤشتقاتش  ۴بار در قرآن تکرار شده است.

تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی

واژه « ّنیت» و ؤشتقا آن در قرآن کریم به کار برده نشده است .اؤا ؤفاهیم ؤترادف یا قریبالمعنا بیا «نییت»

۹

کردهاند :ال .،ؤقصد و ؤقصود از انجامدادن کاری ب .قصد ،اراده و عزم انجامدادن کیاری .تمیام
ؤفاهیم فوق به نوعی بیانگر ؤعنای دوم نیت است و از این جهت با «نیت» ؤشابهت ؤفهوؤی دارد.
با دقت در ؤماؤین آیاتی که واژههای فوق در آنها به کار بیرده شیده اسیت ،دو نکتیه بیهروشینی
برداشت ؤیشود:
ال .،ؤفاهیم فوق که همؤعنا یا قریبالمعنا با نیتاند ،در ادبییا قرآنیی بیار ارزشیی ندارنید و
خن ا ههتند ،و به نهبت ؤعیارها و ؤتعلقا آنها پهندیده و ناپهند ؤیشوند .بنابراین ،ایین ؤفیاهیم،
بیانگر و ناهر به شرایط «تحق عمل» ههتند نه ناهر به شرایط «صحت عمل».
ب .تمییام اییین ؤفییاهیم از جیینس ؤیییل ،رغبییت ،تحریییک ،و انگیییزه ههییتند و بییه سییاحت
«عاطفیانگیزشی» انهان ؤربو ؤیشوند ،و ؤقدؤه ضروری برای انجامدادن عمل ههتند.
نیت در احادیث

«نیت» از ؤفاهیمی است که گرچه در ادبیا قرآنیی از آن اسیتفاده نشیده اسیت ،اؤیا در احادییث
اؤاؤان ؤعصوم ۷کاربرد رایجی دارد .در برخی ؤنابع حدی ی شیعه (کلینی ،137۵ ،ج،2
10

 8۵ؤجلهی ،1۴03 ،ج،70

- 8۴
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 ) 212 - 18۵باب ؤهتقلی در بیاب نییت وجیود دارد کیه در آن

کوشیدهاند روایا ؤربو به نیت را جمعآوری کنند .در اداؤه ،با ذکیر ایین احادییث و تبییین آنهیا،
و یژگیهای ؤفهوؤی «نیت» را از نگاه اؤاؤان ؤعصوم ۷ؤیکاویم .این بررسی ،ؤا را در رسیدن بیه
ؤدلی ؤفهوؤی از انگیزش دینی یاری خواهد کرد.
ال .،در ادبیا ؤفهوؤی احادیث اسالؤی ،ؤفهوم «نیت» ،اگر همراه با وصی ،دیگیری نباشید،
خن ا است و بار ارزشی ندارد ،و بهته به صفت یا ؤمافالیهی که برای آن به کار بیرده شیده اسیت،
ؤ بت یا ؤنفیبودنش ؤشخص ؤیشود .در روایا اسیالؤی ،نییت پاییه شیکلگییری اعمیال تمیام
انهانها ،چه ؤسؤن و چه کافر ،در نظر گرفته شده ،و نیت ؤسؤن را بهتیر از عملیش ،و نییت کیافر را
بدتر از عمل وی قلمداد کردهاند (کلینی ،137۵ ،ج،2

.)8۴

ب .در ؤتون دینی« ،آگاهانهبودن و ارادیبودن» انجامدادن عمل در ؤفهوم «نیت» گنجانده شده
است .یعنی عملی از روی نیت ؤحهوب ؤیشود که از روی اختیار ،اکتهابی ،و آگاهانیه باشید .در
ّ
سیجیت» تفکییک قائیل شیدهاند (کلینیی،
روایتی ؤیان «اخالق از روی ّنیت» و «اخیالق از روی
 ،137۵ج،2

 .)101اولی را اخالق اکتهابی و از روی تعمد توصی ،کردهاند ،و دوؤی را اخالق

ذاتی و غیراکتهابی در نظر گرفتهاند و به همین دلیل ،اخالق از روی نیت را ارزشیمندتر از اخیالق
از روی سجیت دانهتهاند.
ج .در روایا اسالؤی« ،نیت» به دو دسته کلی خوب و بد تقهیم شده است .خوب و بد بیودن
«نیت» در قالب تعابیری همچون «نیت سلیم» (شری ،رضی ،1۴1۴ ،ناؤیه « ،)31نییت حهینه»
(کلینی ،137۵ ،ج،1

 ۴8ج،2

 83علی بن الحهین ،1۴11 ،دعای اول آؤیدی،13۶0 ،

ح« ،)101۴1 ،۹0۹۴ ،۴80۶ ،۴817نیییت سییوء» (ؤجلهییی ،1۴03 ،ج،73

 37۶آؤییدی،

 ،13۶0ح 311و « ،)۵۵۶8نییییت فاسییید» (آؤیییدی ،13۶0 ،ح،)۹۴02 ،272۹ ،۶228 ،۴021
«نیییت صییال » (شییری ،رضییی ،1۴1۴ ،ناؤییه  ۵3ؤجلهییی ،1۴03 ،ج،۹7

 )321در ؤنییابع

حدی ی وجود دارد.
د .در ؤتون دینی« ،نیت» ؤتص ،به دو ویژگیی ؤهیم «خیالص» (کلینیی ،137۵ ،ج،1
ج،8

 2۴ؤجلهی ،1۴03 ،ج،70

 210ج،8۶

 318ج،۹۴

 1۶ج،2

28

 1۴7آؤیدی،13۶0 ،

 8۵ج،۴

 ۴شییری ،رضییی،

صادق بودن نیت در اینکه ؤا نیتی را خیوب ییا بید توصیی ،کنییم تعییینکننیده اسیت .در رواییا
اسالؤ ی ،به برخی از نیا فاسد و ناؤقبول با فقدان این دو صفت اشاره شده است .ؤ ال نیتی کیه از
روی ریا است ،نیتی است که در آن اخال

و صفا نیهت و به همین دلیل در روایا  ،ریا ؤصداق

شرک دانهته شده است (کلینی ،137۵ ،ج،2

 .)2۹3بنابراین ،دو صفت «خالص» و «صیادق»

را ؤیتوان جزء ؤسلفههای اصلی نیت ؤقبول از دیدگاه دین در نظر گرفت.
ه  .طب روایا اسالؤی« ،نیت» ؤفهوؤی ذوؤراتب است .از آنجا کیه انگییزه افیراد در رویآوری بیه
دینورزی ؤتفاو است ،کیفیت و ؤراتب نیت دینداران نیز یکهیان نیهیت .رواییا اسیالؤی ،دالییل و
انگیزههای ؤختلفی برای عباد کردن و طاعت خداوند ذکر کردهانید (شیری ،رضیی ،1۴1۴ ،حکمیت
ّ 237
حر عاؤلی ،1۴0۹ ،ج .)۶2 ،1اندیشمندان اسالؤی نیز بر اسیاس همیان رواییا  ،درجیا و
ؤنازل ؤختلفی برای نیت برشمردهاند (ؤجلهی ،1۴03 ،ج،70

.)1۹8 - 1۹۵

و .در ادبیا ؤفهوؤی احادیث اسالؤی ،نیت به دو دسته نیت پایدار و ؤوقیت تقهییم ؤییشیود.
ؤعنای غالبی «نیت» همان چیزی است که ؤقارن و همراه با عمل وجود دارد ،و از شرایط ضیروری

11
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ح )۶۵10و «صییادق» (کلینییی ،137۵ ،ج،2
 ،1۴1۴خطبه  178ابنشعبه ّ
حرانی 2۹2 ،1۴0۴ ،ؤجلهیی ،1۴03 ،ج ۴21 ،78ج،70
 210جّ 301 ،7۶ؤتقییی هنییدی ،13۹7 ،ج )۴1۹ ،3شییده اسییت .خییالصبییودن و

تحق عمل است .این همان «نیت ؤوقت» است که در حین انجامدادن عمل وجود دارد ،و پیس از
انجامدادن عمل از بین ؤیرود .اؤا گاهی ؤنظیور ؤیا از «نییت» ،صیفت پاییداری اسیت کیه جیزء
شخصیت فرد شده و بهراحتی تغییرپذیر نیهت .در قرآن کریم (اسراء )8۴ :از نیت پایدار شخصیتی
 ۵۴۶طباطبیایی ،13۶۶ ،ج،13

2۶1

به «شاکله» تعبیر شده است (طبرسیی ،1۴08 ،ج،۶

 )270 -و در روایا اسالؤی ،این شاکله را به نیت تفهیر کردهاند (کلینی ،137۵ ،ج،2

.)8۵

بنابراین ،ؤیتوان گفت در روایا اسالؤی از «نیت» دو ؤعنا اراده شده است :نیت پایدار که همیان
شاکله است و نیت ؤوقت و گذرا که همراه و ؤقارن با عمل است 1.از ؤطلب فوق ؤییتیوان نتیجیه
گرفت که از دیدگاه دین ،آنچه ؤوجب دوام انگیزه و نیت در طول زؤان و در ؤوقعیتهیای ؤختلی،
ؤیشود ،شاکله است .بنابراین ،ؤیتوان شاکله را تبیینگر ویژگی و ؤسلفه پاییداری و تیداوم نییت در
نظر گرفت.
ز .در احادیث اسالؤی ،نیت به عنوان «حهن فاعلی» ؤفهومسیازی شیده ،و از «حهین فعلیی»
ؤتمایز شده است .طب روایا اسالؤی ،حهن فعلی 2و حهن فاعلی (نیت) شر الزم برای قبیولی
12

کارها است ،اؤا هر کیدام بیهتنهیایی شیر کیافی نیهیت (طوسیی ،1۴1۴ ،ج،1
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کلینی ،137۵ ،ج،2

 3۴7و 3۹۶

 .)2۹۴بنابراین ،گرچه نیت جایگاه بهییار ؤهمیی دارد ،اؤیا طبی رواییا

اسالؤی ،برای قبولی عمل ،افزون بر نیت درست ،باید عمل نیز نیکو و ؤطاب با سنت دین باشد.
«اخالص» در قرآن

ؤاده «خلص» و ؤشتقاتش  31بار در قرآن به کار رفته است .اگر بخواهیم تمیام اهیداف ،ؤعیارف و
دستورهای قرآن کریم را در کلمهای خالصه کنیم ،آن کلمه «اخیال » اسیت (طباطبیایی،13۶۶ ،
ج،3
«اخال

 .)1۵۹طب آیا قیرآن ،ؤییتیوان دو نیوع کلیی اخیال
در اؤور اعتقادی» ب« .اخال

در اؤور عملی» .اخال

اندیشه و باورهای انهان ؤربو است ،و اخال
رفتارهای ؤا ؤرتبط است .اخیال

را از هیم تفکییک کیرد :الی.،
در اؤور اعتقادی بیه سیاحت

در اؤور عملی بیه سیاحت انگیزههیا ،عواطی ،،و

در اؤیور اعتقیادی بیه «توحیید ذاتیی»« ،توحیید در صیفا »،

 .1در علم روانشناسی ،از نیت ؤوقت به «انگیزه حالتی» ( )motivation as a stateو از نیت پایدار به «انگیزه صفتی»
( )motivation as a traitیاد ؤیکنند.
َ
 .2در احادیث اسالؤی ،از حهن فعلی با تعابیری ؤانند «ح َهنه» (کلینی ،137۵ ،ج )2۹۴ ،2و « ِاصابت ُس ّنت» (طوسی،
 ،1۴1۴ج 3۴7 ،1و  )3۹۶یاد ؤیشود.

«توحید افعالی»« ،توحید در حکم» و «توحید در اطاعت» باز ؤیگردد و اخال

در اؤور عملیی

به «توحید در عباد » .توحید در عباد به ؤعنای خالصکردن انگیزهها در پرستش خیدای یگانیه
است( 1ؤحمدی ریشهری ،138۵ ،ج،۵

 .)121برخیی از ؤفهیران ،از توحیید در عبیاد بیه

«توحید عملی» یاد ؤیکنند (طباطبایی ،13۶۶ ،ج،۴

 .)۵۶0بنابراین ،ؤیتوان گفت ؤا در آیا

قرآن با دو نوع توحید ؤواجهیم :توحید علمی ،که به ساحت باورها و شناختهای ؤا ؤربو اسیت
و توحید عملی ،که به ساحت انگیزهها و رفتارهای ؤا ؤرتبط است.
تفکیک ؤیان اخال

در اؤور اعتقادی (توحید علمی) و اخال

در اؤور عملی (توحید عملی)

ؤیان ؤفهران قرآن نیز تفکیک ؤشهوری است و در ؤناسبتهای ؤختل ،بیه ایین دو نیوع اخیال
اشاره ؤیکنند .از باب نمونه ،طباطبایی ذیل آیا  2و  3سوره زؤر 2ؤیگو ید:
از خالل آیا

سوره زؤر برؤیآید که ؤشرکان ؤعاصر رسول

درخواست کردهاند که از دعوتش به سوی توحید و از تعر

خدا۹

از آن جناب

به خدایان ایشان صرف نظر

کند ،وگرنه نفرین خدایان گریبانش را خواهد گرفت .در پاسخ آنان این سوره نازل شده و
به آن جناب تأکید کرده که دین خود را خالص برای خدای سبحان کند ،و اعتنایی به
دین است توحید و اخالصی که آیا و ادله وحی و عقل همه بر آن تواتر دارند (همان،
ج،17

.)3۵2

این نوع اخال  ،که ؤشرکان از آن تهی ههتند ،اخال
نوع آیا  ،آیا دیگری هم ههت که اخال

در اؤور اعتقادی است .اؤا در کنار این

در اؤور عملی را یادآور ؤیشود .طباطبیایی ذییل آییه

 3۶سوره نهاء ؤیگو ید:

َ َ ُ ُ
ؤنظور خداوند از ( َو ْٱع ُب ُدوا ٱلل َه َولا ت ْش ِركوا ِبهِِ یَـهه ) دعیو بیه توحیید اسیت ،اؤیا توحیید

عملی .و آن این است که شخص ؤوحد اعمال نییک (حهینه) خیود را صیرفا بیه خیاطر
رضای خداوند انجام دهد .و در برابر آن دواب آخر را بخواهد ،نه اینکه هیوای نفیس را

 .1توحید در عباد دو ؤعنا دارد  .1اطاعت از خدای یگانه و ترک پرستش غیر او .این ؤعنا از توحید در عباد  ،همان توحید در
اطاعت است .2 .ؤعنایی که در این ؤقاله ؤد نظر ؤا قرار گرفته و عبار است از خالصکردن انگیزه در پرستش خدای یگانه
(ؤحمدی ریشهری ،138۵ ،ج.)121 ،۵
َ
َ
َ َ َ َ
َ َُ
َ ََ َ
َ
ْ َ
( .2إ َِن َأ َنز ْل َن إ َل ی
ـك ْٱلك َت یب ب ْل َحق َف ْع ُبد ٱ َلل َه ُم ْخل ًص َل ُ
ٱلد ُین ٱلخ ِال ُص َو ٱل ِذ َین ٱتخذوا ِمن ُد ِونِِ أ ْو ِلـ َء َم ن ْع ُب ُد ُه ْم ِإلا ِلـق ِر ُبون ِإلى
ه
ل
ل
ا
ل
أ
*
ین
ٱلد
ه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َْ ُ َ َ َ
َ ْ َُ ی ٌ ی
ٱ َلل ِه ُز ْل َف ٰى إ َن ٱ َلل َه ْ
كف ٌر).
ون ِإن ٱلل َه لا ی ْه ِدى من هو ك ِذب
یحك ُم َب َین ُه ْم فِى َم ُه ْم ِفـِِ یخت ِلف
ِ

تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی

خدایان ؤشرکین نکند ،و عالوه بر آن به ؤشرکین اعالم نماید که ؤأؤور به توحید و اخال
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پیروی نموده ،آن را شریک خدای ؤتعال در پیروی خود بداند .کهانی کیه توحیید عملیی
ندارند افرادی ههتند که در انجام اعمال حهنه ،ؤانند انفاق ،ریاکاری ؤییکننید .ؤیراد از
توحید عملی و اخال برای خدا این است که عباد را فقط و فقط به خاطر رضای خدا
و به ؤنظور تحصیل دواب آخر انجام دهد نه پیروی از نفیس (طباطبیایی ،13۶۶ ،ج،۴
.)3۵۴

چنانکه ؤالحظه ؤیشود ،این نوع توحید ،ؤخصو
توحید علمی (اخال
که همان اخال

کهانی است که ؤوحدند و به تعبیر دیگیر،

در اؤور اعتقادی) دارند .در این آیا  ،آنها به توحید عملی دعو ؤیشوند،
ندارنید (توحیید

در انگیزهها و نیتها است .کهانی که در اؤور اعتقادی اخال

علمی) در یکی از سه گروه کافران ،ؤشرکان یا ؤنافقان قرار ؤیگیرند ،و کهانی کیه در اؤیور عملیی
اخال

ندارند (توحید عملی) در گروه ریاکاران 1ؤییگنجنید .هیم کیافران و هیم ؤشیرکان ،ؤنکیر

وحدانیت ؤطل خداوند ههتند و به همین دلیل هر کدام فاقد سطحی از توحید علمیاند .ؤنافقیان
نیز یا کهانی ههتند که در داؤن اسالم ههتند اؤا دربیاره خداونید در شیک و تردیدنید ،ییا کهیانی
ههتند که از آغاز تا پایان بیرون از دین اسالماند و به آن ایمانی ندارند ،اؤا به عیو
14

آنکیه صیراحتا
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بیاعتقادی خویش را اعالم دارنید ،بیه هیاهر اسیالم را پذیرفتهانید و قبیای دیین را پوششیی بیرای
انجامدادن اعمال شیطانی خود قرار دادهاند.

2

طب نکا فوق ،ؤیتوان چنین نتیجه گرفت که «اخال » یکی از ؤفاهیم ؤحوری در ؤنظوؤیه
ؤفاهیم اخالقیدینی قرآن کریم است .از دیدگاه قرآن ،ؤییتیوان اخیال
«اخال

در عقاید» و «اخال

را در دو دسیته گنجانید:

در اعمال» .دو آؤوزه بنیادین توحید و اخال

در هم عجین ،و بیا

هم تفهیرپذیرند ،به گونهای که برای توصی ،و تبیین هر کدام ،نیازؤند به استفاده از دیگری ههتیم.
اخالصی که به حوزه انگیزهها و عواط ،ؤربو است ،اخال
عملی) ،و کهی که این نوع از اخال

در اؤیور عملیی اسیت (توحیید

را ندارد در گروه ریاکاران قیرار ؤییگییرد .همچنیین« ،نییت

« .1ریا» دو ؤعنای عام و خا دارد .ؤعنای عام «ریا» شاؤل ؤنافقان نیز ؤیشود .اؤا ؤعنای خا «ریا» که در روایا اسالؤی
بیشتر ؤد نظر است ،ؤنافقان را شاؤل نمیشود ،و فقط ؤوحدان و ؤسؤنانی را در بر ؤیگیرد که در انجامدادن اعمال عبادی گاه
به غیر از رضای خداوند و دواب آخر  ،ؤقاصد دیگری نیز دارند .برای تفکیک ؤیان این دو ؤعنا از «ریا» نک :.غزالی،
 ،1۴12ج ،3باب ذم الجاه والریاء ؤجلهی ،1۴03 ،ج.271-2۶۶ ،72
 .2برای آگاهی تفصیلی از ؤسلفههای اصلی ؤفهوم «کفر»« ،شرک»« ،نفاق» و ویژگیهای کافران ،ؤشرکان و ؤنافقان از دیدگاه
قرآن نک :.ایزوتهو ،1378 ،فصل  7و .۹

خالص» را که در بخش ؤربو به بررسی ؤفهوم «نیت» بر آن تأکید شید ؤییتیوان ؤعیادل توحیید
عملی قرار داد چراکه نیت خالص نیز به ؤعنای اخال

در حوزه انگیزهها و عواط ،در نظر گرفتیه

شد .نیز ،ؤیتوان ؤفهوم «ریا» را ؤتماد با «نیت خالص» دانهت.
اخالص در حدیث

با بررسی ؤجموعه روایا ؤربو به اخال

ؤییتیوان بیه ویژگییهیای کلیی اخیال

پیشوایان دین رسید .به دلیل جایگاه ویژه اخیال

از دییدگاه

در ؤفهیومسیازی انگییزش دینیی ،بررسیی ایین

و یژگیها ؤیتواند ؤا را در جهت تدوین الگوی ؤفهوؤی انگیزش دینی یاری رساند.
ال .،در کتاب اصول کافی ،باب اخیال

(کلینیی ،137۵ ،ج،2

 1۵و  ،)1۶شیش رواییت

ؤربو به اخال

آؤده است .با دقت در این روایا روشن ؤیشود که همیان دسیتهبنیدی دوگانیه

(اخال

علمی و عملی) که در آیا قرآن وجود داشت ،در احادییث پیشیوایان دیین نییز

اخال

وجود دارد .در اولین روایت این باب کیه در تفهییر ( َح ِن ًیفه ُم ْْ ِهل ًا ) (آل عمیران )۶7 :اسیت ،اؤیام
صادق ۷فرؤودند« :یعنی خالص ؤخلص ،که عباد هیچ بتی همراه آن نباشد» 1.ایین رواییت بیه
همین باب ،به اخال

نوع دوم ،که اخال

عملی اسیت ،اشیاره ؤییشیود .در ایین رواییت ،اؤیام

َ
َ
كم أ ْ
صادق ۷درباره آیه ( ِل ْـب ُل َو ْ
یكم أ ْح یْ ُن َع َا ًلا) (ؤلک )2 :فرؤودند« :این آیه به عمل خیالص اشیاره

دارد و ؤعیار عمل خالص آن است که فرد نخواهد کهی جز خدای عزوجل ،وی را بهتاید» 2.ایین
روایت درباره اخال

عملی و ؤعیار تحق آن است ،چنانکه ؤتن روایت صراحت دارد.

ب .در روایا اسالؤی ،ؤعیار و عالؤت عمل خیالص« ،نییت خیالص» اسیت .یعنیی عملیی
خالص تلقی ؤیشود که نیت و اراده فرد از انجیامدادن آن عمیل ،رضیای خیدا باشید .چنیانکیه از
حدیث چهارم باب اخال

کتاب کافی ،که در باال ذکر شد ،استفاده ؤیشود ،ؤعیار عمل خیالص،

آن است که فرد نخواهد کهی جز خدای ،وی را بهتاید .در اداؤه رواییت ،بیه ؤنظیور تأکیید بیر
َّ
َّ
َّ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
ُ َ َ
َ
َ
َ
« .1ع ِلی ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َیم ع ْن ُؤ َح َّم ِد ْبن ِع َیهی ع ْن یون َس ع ْن ع ْب ِد الل ِه ْبن ُؤ ْهکان ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الل ِهِ ۷فی ق ْو ِل الل ِه ح ِنیفا ُؤ ْه ِلما قال
ِ
َ
َ ِ ْ َ َ ْ َْ َ
ُ ْ
َ
َ
خ ِالصا ؤخ ِلصا لیس ِف ِیه شیء ِؤن ِعباد ِة اْلود ِان».
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
َ
یان ْبن ُع َ
یینة َع ْن أبی َع ْبد الله ۷فی َق ْول الله لی ْبل َو ْ
کم
« .2ع ِلی ْب ُن إ ْب َر ِاه َیم ع ْن أب ِیه عن الق ِاسم ْبن ُؤ َح َّم ٍد عن الم ْنقری عن سف
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ ِ ُ َّ َ ِّ ُ َّ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
أیکم أحهن عمال قال لیس یع ِنی أ ک ر عمال و لکن أصو بکم عمال و ِإنما ِاْلصابة خشیة الل ِه والنیة الص ِادقة والحهنة دم قال
ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ
یح َمدک عل ِیه أحد ِإال الل ُه.»
ِاْلبقاء علی العمل حتی یخلص أشد ِؤن العمل والعمل الخ ِالص ال ِذی ال ت ِرید أن
ِ
ِ

تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی

اخال

علمی اشاره دارد یعنی فرد از ویژگیهای شیرک و کفیر بیه دور اسیت .در رواییت چهیارم
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اهمیت نیت نهبت به عمل و ابتنای عمل بر نیت ،فرؤودند« :نیت از عمل بافمیلتتر است».
ج .اخال

ناهر به ؤقصد ،ؤقصود ،غر  ،و جهت نیت است .اخال

1

و

یعنی اینکیه غیر

ؤقصود وی از انجامدادن آن کار ،ستایش و تمجید دیگران نیهت و فقط خداوند را در نظر دارد .بیه
2

همین دلیل ،ریا و سمعه و قصد ؤدح و ستایش دیگران با نیت خالصیانه ؤنافیا دارد (ؤازنیدرانی،
 .) ۴۹تعابیری که به عنوان غایت در ؤتیون دینیی ؤعرفیی شیده ،عبیار اسیت از:

 ،1382ج،8

«وجه اهّٰلل» (بقره 112 :آلعمران 20 :نهاء 12۴ :انعام 7۹ :انعیام ۵2 :کهی 28 :،روم38 :

ّ
لقمان 22 :دهر ۹ :لیلِ « 3،)17 :لله»« 4،ؤرضیا اهّٰلل» (بقیره 207 :بقیره 2۶۵ :نهیاء.)113 :

«وجه» در این آیا بیه ؤعنیای جهیت و طریی اسیت (طبرسیی ،1۴08 ،ج،۴
توضی روشن ؤیشود که اخال

 .)30۶بیا ایین

یکی از ؤسلفههای اصلی نیت است ،و ؤسلفه جهتؤندی نیت را

پوشش ؤیدهد.
د .در روایا اسالؤی ،ؤعنای اخال

 .)100بیه

ذوؤراتب است (ؤجلهیی ،1۴0۴ ،ج،10

تعبیر دیگر ،واژه «اخال » بر طیفی از ؤعنا داللیت ؤییکنید کیه هیر فیردی در یکیی از نقیا آن
1۶

طی ،قرار دارد .لذا یکی از شاخصهایی که بر اساس آن ؤسؤنیان درجیهبنیدی ؤییشیوند ،ؤراتیب
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اخال

است.

5

ه  .در روایا ؤعروف به «جنود عقل و جهل» ،سه ؤفهوم در نقطه ؤقابل «اخیال » قیرار داده
شییده اسییت« :شییوب» (کلینییی ،137۵ ،ج،1
«شرک» (صدوق ،138۵ ،ج،1

 22برقییی،1۴13 ،

 ۵۹0و ج،1

 )11۵و «نفاق» (ابنشعبه حرانی،1۴0۴ ،
ََ َ َ

 .)۴01در لغت،

ْ ُ َْ
َّ َ ُ ُ َ ْ ْ َ
ِ
ََ
َ
ُ ْ ٌّ
ُ َ
قل کل ْیع َمل علی شاکل ِت ِه ْیع ِنی علی ِن ِیت ِه».
ؤحمد ،عن المنقری ،عن سفیان بن عیینة ،عن أبی عبد اهّٰلل علیه ّ
« .2علی بن إبراهیم ،عن أبیه ،عن القاسم بن ّ
الهالم فی قول
ّ
َ
َُْ ْ َ ْ َ ْ
یکم أح َه ُن ع َمال قال :لیس یعنی أک ر عمال و لکن أصوبکم عمال و إنما االصابة خشیة اهّٰلل والنیة الصادقة
اهّٰللِ :لیبلوکم أ
ّ
ّ
ّ
والحهنةّ ،دم قال :االبقاء علی العمل حتی یخلص أشد ؤن العمل ،والعمل الخالص :الذی ال ترید أن یحمدک علیه أحد إال
اهّٰلل( »کلینی ،137۵ ،ج.)1۶ ،2
ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ َ
« .3إ َّن ْال َع ْب َد َل َ
الر َ
یص ِّلی َّ
کع َتین ِیرید ِب ِهما وجه الل ِه فید ِخله الله ِب ِهما الجنة» (حر عاؤلی ،1۴0۹ ،ج.)۶1 ،1
ِ
ِ
َّ
ُ ُ
ُْ َ َ َ َ َ
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ُ َ َ
َ َّ َ َ
َ
یحیی ع ْن أح َمد ْبن ُؤ َح َّم ِد ْبن ِع َیهی عن ْابن فم ٍال ع ْن ع ِلی ْبن عق َبة ع ْن أ ِب ِیه قال َس ِم ْعت أ َبا ع ْب ِد الل ِه ۷یقول
« .4ؤحمد بن
ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ِ ُ ُ َّ ِ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ِ َ ُ َ َّ َ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
یص َعد ِإلی الله» (کلینی ،137۵ ،ج،2
اس فال
اس ف ِإنه ؤا کان ِلل ِه فهو ِلل ِه و ؤا کان ِللن ِ
اجعلوا أؤرکم هذا ِلل ِه و ال تجعلوه ِللن ِ
باب ریا.)2۹3 ،
َََ َ ُ َ َ ُ ْ
ْ َْ
ْ
ُ
ِ « .5ب ِاْلخال تتفاضل ؤر ِاتب المس ِؤ ِنین» (ورام ،13۶2 ،ج.)120 ،2
َّ

َّ

ِّ ُ َ ْ َ ُ

ْ

ََ

،)1۹7

َّ ِّ َ

ْ

ُ ُ ََ َ َ

« .1ال َع َمل الخال ُ
ص ال ِذی ال ترید أن یح َمدک عل ِیه أحد ِإال الل ُهَ والنیة أفمل ِؤ َن ال َع َمل أال َو ِإن النیة ِهی ال َع َمل د َّم تال ق ْول ُه
ِ
ِ

«شوب» به ؤعنای ناخالصی و آؤیختگی است (ابنفارس ،1۴0۴ ،ج،3
به ؤعنای ؤقارنه و عدم انفراد است (همان ،ج،3

 )22۵و «شیرک» نییز

 .)2۶۵در روایا اسیالؤی ،وقتیی ؤییگو ینید

عباد و اطاعت خداوند باید خالص باشد ،بدین ؤعنا است که هیدف از عبیاد و اطاعیت فقیط
باید برای خداوند با شد و آؤیخته (شوب) و ؤقارن (شرک) با اهداف دیگیر نباشید .لیذا در رواییا
اسالؤی ،عباد از روی ریا ،شرک تلقی شده است 1،چراکه ؤقارن با اهداف و ؤقاصد دیگیر اسیت
و فقط برای خداوند نیهت .بنابراین ،در روایا اسالؤی ؤنظور از «شرک» ،ؤعنای عیام آن اسیت و
تمام آنچه ،از جمله ر یا ،را که عملی ؤقارن با اهداف دیگری غیر از خداوند است شاؤل ؤییشیود.
با این توضیحا روشن ؤیشود که «شوب» و «شرک» در روایا اسالؤی به یک ؤعنا به کیار بیرده
شده و ؤنظور از هر دو این است که انگیزه و نیت در انجامدادن عبادتی ،عالوه بر رضایت خداونید،

صدق در قرآن

ؤاده «صدق» و ؤشتقاتش  1۵۵بار در قرآن تکرار شده است .بر اساس آیا قرآن« ،کیذب» نقطیه
ؤقابل «صدق» است 3.همچنین ،از آیا قرآن استفاده ؤیشود که صدق انواع ؤختلفی دارد :صدق
َّ
ُّ
َّ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
َ ُْ ْ
یاء ِش ْرک ِإن ُه َؤ ْن
« .1ع ِلی بن ِإب َر ِاه َیم عن أ ِب ِیه ع ِن اب ِن أ ِبی عم ٍیر عن أ ِبی المغ َر ِاء عن ِیز ید ب ِن خ ِلیفة قال قال أبو ع ْب ِد الل ِه :۷کل ِر ٍ
َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َ َّ
اس و ؤن ع ِمل ِلل ِه کان دوابه علی الل ِه» (کلینی ،137۵ ،ج.)2۹3 ،2
اس کان دوابه علی الن ِ
ع ِمل ِللن ِ
 .2برای آگاهی تفصیلی از ؤسلفههای اصلی ؤفهوم «کفر»« ،شرک»« ،نفاق» و ویژگیهای کافران ،ؤشرکان و ؤنافقان از دیدگاه
قرآن نک :.ایزوتهو ،1378 ،فصل  7و .۹
(َ َ َ ُ َ ی َ َ َ َ ُ ْ َ َ ٰ ََ َ َ ی
َ ( .3و َل َق ْد َف َت َن َٱل ِذ َین ِمن َق ْب ِله ْم َف َل ْـع َل َا َن ٱ َلل ُه َٱل ِذ َین یص َد ُقوا َو َل ْـع َل َا َن ْٱل َك ٰه ِذب َ
ین لك
ین) (عنکبو  )3 :عف ٱلله عنك ِلم أ ِذنت لهم حتى یتب
ِ
ِ
ْ َ
(َ َ ی َ ُ ُ َ ی َ ْ َ َ ْ ُ َ
َٱل ِذ َین یص َد ُقوا َو َت ْع َل َم ْٱل َك ٰه ِذب َ
نت ِم َن ٱلك ٰه ِذ ِب َین) (نمل.)27 :
ین) (توبه )۴3 :ق ل سننظر أصدقت أم ك
ِ
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با اهداف دیگر نیز آؤیخته (شوب) و ؤقارن (شرک) شده است.
اؤا ؤفهوم سوؤی که در ؤقابل «اخال » قرار داده شده« ،نفاق» اسیت« .نفیاق» ،چنیانکیه در
بخش «اخال در قرآن» گفته شد ،وص ،کهانی است که یا در داؤن اسالماند اؤا درباره خیدا در
شک و تردیدند یا کهانی ههتند که از آغاز تا پایان بیرون از دین اسالماند و به آن ایمیانی ندارنید،
اؤا به عو آنکه صراحتا بیاعتقادی خویش را اعالم کنند ،بههاهر اسالم را پذیرفتهاند و قبای دیین
را پوششی برای ارتکاب اعمال شییطانی خیود قیرار دادهانید 2.ؤعنیای «نفیاق» ،ؤاننید «شیرک» ییا
«شوب» ،عام نیهت بلکه ؤعنای ؤحدودی دارد و افراد خاصی را در بر ؤیگیرد .بنابراین ،ؤیتیوان
گفت نقطه ؤقابل «اخال » در روایا اسالؤی ،دو ؤعنای عام و خا است« :شرک» و «شوب»
که ؤعنای عام دارند ،و «نفاق» که ؤعنای خا دارد.

در گفتار (نهاء 87 :نهاء 122 :ؤریم ۵0 :شعراء ،)8۴ :صدق در وعده (آلعمران 1۵2 :ؤریم:
 ۵۴انبیییاء ۹ :اح یزاب 23 :زؤییر 7۴ :احقییاف ،)1۶ :و صییدق در نیییت و عییزم (ؤحمیید21 :

حجرا .)1۵ :
ُ
ُ
ؤنییه» اسیت« .ا ّ
در قرآن کریم ،واژهای که در تماد با صدق در نییت قیرار دارد« ،ا ّ
ؤنییه» یعنیی
چیزی را در سر داشتن .قرآن کریم درباره کهانی که بین «نیت صیادق» و « ُا ّ
ؤنییه» فیرق نگذاشیتند
ّ
ؤیفرؤاید« :گرچه عدهای تمنای جهاد فی سبیل اهّٰلل دارند ،اؤا ّنیت جهاد ندارند زیرا روز جنگ در
(َ َ َ ْ ُ
ك ُنت ْم َت َا َن ْو َن ْٱل َا ْو یت من َق ْبل َأن َت ْل َق ْو ُه َف َق ْد َر َأ ُیت ُا ُوه َو َأ ُنت ْم َت ُنظ ُر َ
ون)
ؤنزلهای خود ؤتوق ،ؤیشوند» ولقد
ِ
ِ

(آلعمران« )1۴3 :شما قبال آرزوی ؤره داشتید و ؤیگفتید ای کاش صحنه ؤبارزهای پیش ؤیآؤد
و ؤا در راه خدا ؤیجنگیدیم ! اکنون که جهاد فرا رسییده و شیما از نزدییک آن را دیدیید ،در صیحنه

پیکار حاضر نمیشو ید ،و از دور بر آن نظر دارید» .پس کهانی که نیت صادق دارند ،فقط بیه آرزو
و ّ
تمنا و اخطار ذهنی ِصرف اکتفا نمیکنند .همچنین ،درباره ؤنافقانی که در صدر اسیالم در هیاهر
به رزؤندگان اسالؤی ؤیگفتند « :ای کاش ؤا هم با شما بیودیم و همیراه شیما بیه فیوز عظییم نائیل
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َ ُ َ َ ََ َ َ
ُ
ٌ َ َ َ َْ
َ َ ْ َ َ ُ
ؤیشدیم» ،چنین ؤیگو یدَ ( :و ِإن ِمنك ْم ل َان ل َـب ِطئن ف ِإ ْن أ یص َب ْتكم ُم ِص َیبة ق ل ق ْد أن َع َم ٱلل ُه َعل َى ِإذ ل ْهم أكهن
ی
ـد) (نهاء« )72 :در ؤیان شما ،افر ِاد ؤنافقی ههیتند کیه دیگیران را بیه کنیدی در راه خیدا
َم َع ُه ْم َ ِه ً ا

ؤیکشانند .اگر ؤصیبتی در جهاد با دشمنان دین به شما برسد ،ؤیگو یند :خدا به ؤا نعمیت داد کیه
با ؤجاهدان نبودیم تا شاهد آن ؤصیبت باشیم» .از این سخنان استفاده ؤیشود کیه ؤنافقیان کیه در
حال عادی آرزوی ؤره داشتند ،و در ارتبا

َ
َ َُ
ُ ُ
خود با پیروزؤندان ؤیگفتند( :ی ل َـت ِنى كنت َم َع ُه ْهم فهفف َوز

سر ؤیپروراندند (جوادی آؤلی،138۶ ،

.)378 - 37۵

َف ْو ًزا َع ِظ ًـا ) (نهاء ،)73 :هرگز نیت جدی پیکار با تبهکاران نداشتند ،بلکه فقط آرزوی خیام آن را در
بر اساس نکا فوق ،ؤیتوان گفت طب آییا قیرآن« ،کیذب» نقطیه ؤقابیل «صیدق» اسیت.

«صدق» در قرآن کریم ؤصادی و ؤعانی ؤختلفی دارد .در آیا قرآن ،از صدق در گفتار ،صدق در
وعده ،و صدق در نیت و عزم بهصراحت یاد شده است .نیز در آیا قرآن ،واژه « ُا ّ
ؤنیه» ،نقطه ؤقابل
«نیت صادق» استُ « .ا ّ
ؤنیه» به حالتی ؤیگویند که فرد گرچه در ؤقام سخن ادعاهیایی ؤییکنید و
آرزوهایی را در سر ؤیپروراند ،اؤا در ؤقام عمل بر اساس آنها عمل نمیکند .این حالت ،نشیانه آن
است که فرد در نیت و اراده خود راسخ نیهت و صدق در نیت ندارد.

صدق در حدیث

با بررسی ؤجموعه ؤنابع حدی ی ؤربو به صدق ؤیتوان بیه ویژگییهیای کلیی صیدق در رواییا
اسالؤی رسید .به دلیل جایگاه ویژه صدق در ؤفهومسازی انگیزش دینیی ،بررسیی ایین و یژگییهیا
ؤیتواند ؤا را در جهت تدوین الگوی ؤفهوؤی انگیزش دینی یاری رساند.
ال .،نقطه ؤقابل «صدق» در روایا « ،کذب» است (کلینی ،1375 ،ج،1

.)22
،56

ب« .صدق» در روایا ؤعانی و ؤصادی ؤختلفی دارد :صیدق گفتیاری (همیان ،ج،2
 76 ،73و  ،)104صدق در نییت (همیان ،ج 85 ،2ج ،)433 ،4صیدق در َبیأس (همیان،
ج،2

 ،)55و صدق در وعده (همان ،ج،4

 221و .)225

ج .طب احادیث اسالؤی ،تحق «صدق در نیت» دو شر دارد .1 :آن نیت به اندازهای نیروؤند
ُ
الفعل» صیور پیذیرد .بنیابراین،
و شدید باشد که به عمل ؤنتهی شود ،یا به تعبیر روایا ِ « ،اههار ِ
اگر کهی بگوید ؤن نیت انجامدادن کاری را دارم ،اؤا عزم و قصد راسخ و جیدی بیر انجیامدادن آن
کار نداشته باشد ،به گونهای که در ؤقام عمل طب آن عمل نکنید ،صیدق در نییت نیدارد .2 .عمیل
انجامشده ،ؤنطب با غایت و هدف ؤد نظر دین (اخال ) باشد .به همین دلیل ،افراد ؤنیاف گرچیه
نیهت ،نیتشان صادق ؤحهوب نمیشود 1.بنیابراین ،ؤییتیوان گفیت طبی احادییث اسیالؤی واژه
«صدق» زؤانی که با «نیت» به کار ؤیرود ،نیاهر بیه قصید ،عیزمّ ،
همیت ،و اراده ؤحقی کیردن و
عملیکردن ّنیت است 2.طب این تفهیر ،ؤفهوم «صدق» ،دوؤین ؤسلفه نیت را که نیروؤندی است،
پوشش ؤیدهد .این برداشت کاؤال ؤنطب با ؤعنای لغوی «صدق» نیز ههت .چنیانکیه گذشیت،
ّ
شد  ،صیالبت چییزی ،و ّ
تماؤییت و
«صدق» در لغت به ؤعنای نیروؤندی گفتاری و غیرگفتاری،
کمال شیء است.
َ
ُ َّ
ْ
ْ َْ
َ
َْ ْ َ َ َ
َ
ُ ْ ْ
َ
َ « .1و َأ َّؤا َق ْو ُل ُه فی َّ
اله َب ِب ال ُم َهیج ف ُه َو ِّالنیة ال ِتی ِهی َد ِاعیة ِاْلن َه ِان ِإلی َج ِمیع اْلف َع ِال َو ح َّاس ُت َها القل ُب ف َم ْن ف َعل ِف ْعال َو کان ِب ِدین
ِ
َ َ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ ْ
َل ْم ْیع َق ْد َق ْل ُب ُه َع َلی ذلک ل ْم یق َبل الل ُه ؤ ْن ُه َع َمال إال بص ْدق ِّالنیة َو لذلک أ ْخ َب َر َعن ال ُم َنافق َین بق ْ
واه ِه ْم ؤا لیس ِفی
ف
أ
ب
ون
ول
یق
ه
ل
و
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
َ َّ ِ
ْ
َّ َ ْ َ
ُُ
َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
ِ َُ ُ َ
ُ َ ُِ َْ َ َ َ َ
کت ُمون د َّم أن َزل علی ن ِب ِیه ۹ت ْو ِبیخا ِلل ُم ْس ِؤ ِن َین یا أ َیها ال ِذ َین َآؤ ُنوا ِل َم تقولون ؤا ال تف َعلون اْلْیة ف ِإذا قال
وب ِه ْم َوالل ُه أعل ُم ِبما ی
قل
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ ُ
َ
َ
ْ َ
َ
َ
الر ُجل ق ْوال َواع َتقد ِفی ق ْو ِل ِه َدع ْت ُه ِّالنیة ِإلی ت ْص ِدی ِ الق ْو ِل ِب ِإه َه ِار ال ِف ْعل َو ِإذا ل ْم ْیع َت ِق ِد الق ْول ل ْم ت َت َب ْین ح ِقیق ُت ُه» (ابنشعبه
ِ
حرانی.)۴73 ،1۴0۴ ،
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َّ َ َ ۷
َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
وب عن ِهش ِام بن س ِال ٍم عن أ ِبی ب ِص ٍیر عن أ ِبی عب ِد الل ِه قالِ :إن العبد
ِ ْ« .2عدة ِؤن ْ َأصح َ ِاب ُنا ُعن أحمد ب ِْن ؤح َم ٍد َع ْ ِن َاب ِن َ ؤحب َ ٍ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
ِ َْ َ َ َ
ال ُم ْس ِؤ َن الف ِق َیر لیقول یا َر ِّب ْار ُزق ِنی ح َّتی أف َعل کذا َو کذا ِؤ َن ال ِب ِّر َو ُو ُج ِوه الخ ِیر ف ِإذا ع ِل َم الل ُه ذ ِلک ِؤ ْن ُه ِب ِصد ِق ِن ٍیة َکت َب الل ُه
َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َ
کریم» (کلینی ،137۵ ،ج.)8۵ ،2
له ِؤن اْلج ِر ِؤ ل ؤا یکتب له لو ع ِمله ِإن الله و ِاسع ِ
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گاهی اعمال دینی را انجام ؤیدهند (یعنی شر اول  -اههار فعل  -را دارند) ،اؤا چون بیرای خیدا

1۹

حتی تا جایی این نیروؤندی ،عزم راسخ و اراده قوی برای انجامدادن کیار اهمییت دارد کیه طبی
روایا  ،اگر کهی واقعا عزم جدی بر انجامدادن کاری داشته باشد ،و بیه هیر دلیلیی اؤکیان عملیی
(قدر ) تحق آن را نداشته باشد ،باز هم نیت صادق درباره او ؤصداق ؤییابد.

1

د .با توضی نکته قبل ،رابطه ؤیان صدق و اخال  ،به عنوان دو ؤسلفه اصلی نیت خوب ،روشن
ؤیشود .هر چه اخال

فرد بیشتر باشد ،صدق نیت وی افزایش ؤییابد .بنابراین ،اخال

ؤبنای صدق در نیت است.

در نیت

2

شاکله در قرآن

واژه «شاکله» یک بار در قرآن ( ِاسراء ) 8۴ :به کار بیرده شیده اسیت .ؤییان ؤفهیران قیرآن در بیاب
تعری ،شاکله سه نظر وجود دارد :ال .،کهانی ؤعتقدند «شاکله» همان طبیعیت و سرشیت ذاتیی

انهان است که وی بیر طبی آن خلی شیده اسیت (ابنعبیاس بیه نقیل از :طبرسیی ،1۴08 ،ج،۶
 )۵۴۶ب .ؤفهرانی که ؤعتقدند «شاکله» عبار است از طریقه و سنتی که انهیان از اجتمیاع
اکتهاب کرده و بدان عاد کرده است (فراء و زجاج به نقیل از :طبرسیی ،1۴08 ،ج،۶
20
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ج .نظر افرادی که «شاکله» را عبار از شخصیت انهان ؤیدانند ،که هم از طبیعت ذاتی (ؤیزاج و
غریزه) ؤتأدر است ،و هم از سنتها و آداب اجتماعی که به ؤرور زؤان آؤوخته و درونیسازی کیرده
است (طباطبایی ،13۶۶ ،ج،13

.)270 - 2۶1

برای روشنتر شدن دیدگاه قرآن درباره «شاکله» ،شاید بهتر باشد به شیباهتها و تمایزهیای «شیاکله»
و «فطر » بپردازیم ،شاید از طری این ؤقایهه ،به ؤعنای واقعی «شاکله» نزدیکتر شویم.
ال .،آیه فطر  3،اصل ؤشترک ؤیان انهانها را تبیین ؤیکند و ؤیگو ید انهانها اصل ؤشیترکی
دارند در حالی که آیه شاکله ؤیگو ید انهانها اعمال ؤختلفی انجام ؤیدهند بنابراین ،شاکلههای
ؤختلفی دارند .پس طب آیه فطر و شاکله ،انهانها گرچه اصل ؤشترکی (فطیر ) دارنید ،اؤیا بیا
هم تفاو (شاکله) دارند.
َ ْ َّ َ ْ ُ
َ َ ْ َ َ َ َّ
َْ ْ
َُْ ْ َ َ ْ ْ
الل ُه ص ْد َق ِّالنیة َو إ ْن َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
کرَه َو قل ُب ُه ُؤط َم ِئ ٌّن
« .1و قد أجاز
ِ ُ ِ
ِ
کان ال ِف َعل غیر ؤو ِاف ٍ لها ِل ِعل ِة ؤ ِان ٍع یمنع ِإههار ال ِفع ِل ِفی قو ِل ِه ِإال ؤن أ ِ
ُ َّ ُ َّ ْ
ب ْاْلیمان َو َق ْ
یمانکم» (ابنشعبه حرانی.)۴73 ،1۴0۴ ،
أ
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ف
و
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الل
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ه
الل
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ذ
یساخ
ال
ه
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و
ِ
ِ
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ِ َ َِ ِ
َّ َ َ
َْ ْ ُ َ َْ
الصاد ُقَ ۷صاح ُب ِّالنیة َّ
َّ
الصاد َقة َصاح ُب ْال َق ْلب َّ
الهلیم َْل َّن َس َال َؤ َة ْال َق ْلب ؤ ْن َه َ
یص ِّالن ِیة ِلل ِه ت َعالی ِفی
ل
خ
ت
ب
ا
ور
ذ
ح
م
ال
س
اج
و
ِ ِ
ِ
« .2قال ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ِ َّ َ ْ َ َِ َّ َ َ ْ
ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ُ
اْلؤ ِور کلها قال الله تعالی یوم ال ینفع ؤال و ال بنونِ .إال ؤن أتی الله ِبقل ٍب س ِلیم» (جعفر بن ؤحمد.)۵3 ،1۹80 ،
ََ
ُ ْ َ ُ َ َٰ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ً ْ َ ی َ َ ََ َ َ ی ََ َ َ َْ َ َْ َ َ ی
ی
كث َر ٱلن ِس لا ی ْعل ُا َون) (روم.)30 :
ٱلدین ٱلقـم و له ِكن أ
لد ِین ح ِنیف ِفطرت ٱلل ِه ٱل ِتى فطر ٱلن س علـه لا تب ِد
( .3فف ِق ْم َو ْج َهك ِل ِ
یل ِلخل ِق ٱلل ِه ذَٰ ِلك ِ

شاکله در حدیث

«شاکله» در احادیث اسالؤی به کار برده شده اسیت .در اداؤیه ؤییکوشییم و یژگییهیای ؤفهیوؤی
«شاکله» را در روایا بیابیم و رابطه آن را با نیت و انگیزه ؤشخص کنیم .ایین کیار ؤیا را در جهیت
ؤفهومسازی انگیزش دینی یاری خواهد کرد.
2
1
ال .،شاکله در روایا در دو ؤعنا به کار رفتیه اسیتّ « .1 :نییت» « .2طریقیه و سینت» .در
َّ ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َُْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ
کم ع َمال َو ِإن َما ِاْل َص َابة
« .1ع ْن أبی ع ْبد الله ۷فی ق ْول الله لیبلوکم أیکم أحهن عمال قال لیس یعنی أ ک ر عمال و لکن أصو ب
َ ْ ُِ َّ َ ِ ِّ ُ ِ َّ ِ َ ُ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ُ َّ ِ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ِ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َْ
خشیة الل ِه والنیة الص ِادقة والحهنة دم قال ِاْلبقاء علی العمل حتی یخلص أشد ِؤن العمل والعمل الخ ِالص ال ِذی ال ت ِرید أن
ْ
َ
ْ َ َ َ َ َ َّ َّ
َ َ ِ َّ َ
ْ ُ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ ٌّ
ُ َْ َ ُ
ُ َ
یح َمدک عل ِیه أحد ِإال الل ُهَ و ِّالنیة أفمل ِؤ َن ال َع َمل أال َو ِإن ِّالنیة ِهی ال َع َمل د َّم تال ق ْول ُه قل کل ْیع َمل علی شاکل ِت ِه ْیع ِنی
ِ
َ
َ
ُّ ْ َ ْ َْ
ِّ
َّ
ََ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ َ ْ
َّ َ َّ
َّ
َ
ْ َّ
َ
یات ِهم کانت ِفی الدنیا أن لو
علی ِن ِیت ِه» (کلینی ،137۵ ،ج« )،1۶ ،2قال أ ُبو ع ْب ِد
الل ِهِ ۷إ َنما خلد أهل الن ِار ِفی الن ِارَ ِْل َن ِن ُ ِ
َ ْ ُ َّ َ ََ
َ
َ
َ
َّ
ُ ِّ ُ
َ ْ
ُّ ْ ْ
َّ
ْ
ْ َ
َّ ُ ِّ َ ُ ْ َ
یات ِه ْم کانت ِفی الدنیا أن ل ْو َبقوا فیها أن ِیطیعوا الله أبدا
خلدوا فیها أن ْیع ُصوا الل َه أ َبدا َو ِإن َما خلد أ ْهل الج َّن ِة ِفی الج َّن ِة ِْلن ِن
َِ َ َ َ َ
َ
ُ ِّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ٌّ ْ َ ُ َ
ِّ
ف ِبالنیا ِ خلد هسال ِء و هسال ِء دم تال قوله تعالی -قل کل یعمل علی شاکل ِت ِه قال علی ِن ِیت ِه» (کلینی ،137۵ ،ج.)8۵ ،2
ْ
ْ
ْ
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الص َالة فی البیع َوال َ
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یصلون فیها
کن ِائ ِس فقال َصل فیها قال فقلت و ِإن کانوا
کم س ِئل
الص ِادُ ْق ٌّ ع ِن ُ َ ِ ِ َ ِ
«ُ .2و ِّقال ص ِال َ َ ب َن ال َح ِ
ِ
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ْ
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ُ
ْ
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ْ
ْ
ْ
ُ
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ُ
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ُّ
ْ
أ َصلی فیها قال ن َع ْم أ َؤا تق َرأ الق ْرآن قل کل یع َمل علی شاکلته ف َرب ْ
کم أعل ُم ِب َم ْن ه َو أهدی َس ِبیال صل ِإلی ال ِق ْبل ِة َو دعه ْم»
ِِ
(صدوق ،13۶3 ،ج 2۴۴ ،1طوسی ،13۶۵ ،ج.)222 ،2
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ب .فطر ؤوهبتی است از جانب خداوند ،اؤا شاکله اکتهابی است.
ج .فطر از لحاظ علمی و عملی ،جز به ح و صدق ؤایل نیهیت بیرخالف شیاکله کیه گیاه
ؤتمایل به طرف ح است و گاه ؤتمایل به طرف باطل.
د .فطر به غیرخدا استناد ندارد .زیرا بخشنده آن فقط خداوند است و اگر به انهان استناد پییدا
ؤیکند ،از قبیل استناد به ؤبدأ قابلی است نه ؤبدأ فاعلی برخالف شاکله که به ؤبدأ فیاعلی قرییب،
یعنی انهان استناد دارد.
ه  .فطر تبدیلپذیر نیهت .نه خدا آن را تغییر ؤیدهد نیه غیرخیدا اؤیا شیاکله چیون وصیفی
انهانی و ؤلکهای نفهانی است ،تبدیلپذیر است (جوادی آؤلی.)1۹0 ،138۶ ،
بنابراین ؤیتوان گفت از دیدگاه قرآن ،شاکله حالتی پایدار در انهان است که عواؤل ؤختل ،،از
جمله ؤزاج انهان ها و ؤحیط و اجتماعی که فرد در آن قیرار دارد ،در شیکلگیری آن دخییل اسیت.
بنابراین ،شاکله ،اؤری اکتهابی است و به ؤرور زؤان در انهان پدید ؤیآید .البته تأدیر ایین عواؤیل،
ؤوجب سلب اختیار از انهان نمیشود بلکه انهیان بیا اختییار خیود ،و در ادیر تکیرار اندیشیهها و
اعمال ،ؤیتواند اؤری نفهانی را از حالت ،به عاد و سپس به ؤلکه تبدیل کنید .شیاکله بیرخالف
فطر  ،دو حالت خوب و بد دارد .بنابراین ،شاکله برخی افراد ،خوب و شاکله برخی افراد بد است.
و در نهایت اینکه ،تغییر شاکله گرچه اؤکانپذیر ،اؤا بهیار دشوار است.

روایا اسالؤی« ،شاکله» صراحتا به «نیت» تفهیر شده اسیت .در کتیاب کاافی (کلینیی،137۵ ،
ج،2

 ،)8۵اؤام صادق ۷پس از آنکه آیه شاکله را ؤیخواند آن را به «نیت» ؤعنا ؤییکنید .اؤیا

دسته دیگری از روایا است که در آن «شاکله» به «طریقه» و «ؤرام» ؤعنا شده است .این رواییا
در کتاب کافی نیهیت بلکیه در کتیابهیای حیدی ی صیدوق (صیدوق ،13۶3 ،ج،1
طوسی ( ،13۶۵ج،2

 )222است .در این روایا

 )2۴۴و

چنین نقل شده است کیه از اؤیام صیادق۷

راجع به چگونگی نماز در کلیها و کنیهه پرسیدند .آن حمیر فرؤیود« :در آنجیا نمیاز بگیزار (ؤیانعی
ندارد)» .عر

کردم« :اگر ایشان در آنجا ؤشغول نماز باشند هم نماز بخوانم؟» .فرؤیود« :آری .ؤگیر در

َ ََُ ُ ْ ََُْ َ ْ َُ َ ْ َ ٰ ی ً
َ ی
ُ ُ
یلا)
كل ِتِِ فربكم أعلم ِبان هو أهدى س ِب
قرآن نمیخوانی (ق ْل ك ٌل ْیع َا ُل َعل ٰى َ ِ

1

(اسراء )8۴ :تو بر قبلیه خیود

نماز کن و ایشان را به حال خود گذار» .بر اساس این حدیث ،یهودیان و ؤهیحیان بر طب شیاکله (سینت
و ؤذهب) خود عمل ؤیکنند ،و ؤهلمانان نیز بر طب شاکله (سنت و ؤذهب) خود.
ب .بر اساس روایا اسالؤی« ،شاکله» داللت بر اؤر پاییداری ؤییکنید .در هیر دو رواییت از
کتاب کافی (در باب اخال و باب نیت) که «شیاکله» بیه «نییت» تفهییر شیده اسیت ،سیخن از
22
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کتاب کافی ،پس از آنکه اؤام ۷ؤییگو یید:

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ پاییز و زمستان 13۹۶

«باقیؤاندن و پایدارؤاندن بر عمل (اخال ) دشوارتر از انجامدادن خود عمل است» ،به آیه شاکله
استناد ؤیکند .همچنین ،در روایت باب نیت ،اؤام ۷پیس از آنکیه حکمیت خلیود در بهشیت ییا
جهنم را بازگو ؤیکند ،به آیه شاکله استشهاد ؤیکند .طب این روایت ،دلیل اینکه ؤردم در بهشت یا
جهنم جاودان ؤیؤانند این است که اگر در دنیا جاودان هم ؤیؤاندند باز هم چنین عمل ؤیکردنید
و نیت آنها در انجام دادن اعمال خوب یا بد ؤهتقر و پایدار شده بود .پس از این بیان ،اؤام ۷به آییه
شاکله استناد ،و آن را به نیت تفهیر ؤیکند .هر دوی این تفاسییر کیه در دو رواییت فیوق از جانیب
اؤام ۷ؤطرح شده ،نشان ؤیدهد که ؤنظور از «شاکله» ،حالتی پایدار در نهاد انهانها است.
با این توضی  ،چنانکه گذشت ،ؤیتوان گفت «نیت» در احادیث اسیالؤی دو ؤعنیای ؤوقیت و
پایدار دارد« :نیت پایدار» ،که همان شاکله است و «نیت ؤوقت و گذرا» ،که همان انگیزه همیراه و
ؤقارن با عمل است .در روانشناسی ،از نیت ؤوقت به «انگیزه به عنوان حالت» ،و از نیت پایدار به
«انگیزه به عنوان صفت» یاد ؤیکنند .با این توضی ؤیتوان گفت شیاکله ،تبیینگیر سیوؤین ؤسلفیه
« .1ای پیغمبر! بگو هر کس بر شاکله (طریقه و ؤذهب) خود رفتار ؤیکند و پروردگار تو به اینکه کیدام ییک راهشیان درسیتتیر
است داناتر است».

انگیزش ،یعنی «تداوم رفتار» ،است.
ج .رابطه ؤیان «شاکله» و «نیت» را به دو گونه ؤیتوان تصور کرد .1 :به صور علت و ؤعلول
ؤجلهی ؤیگو ید اینکه در روایا  ،شاکله به نیت تفهیر شده ،از آن رو است که نیت ،تابع و ؤعلول
شاکله است ،و اؤام ۷به دلییل ایین رابطیه علیت و ؤعلیولی ،از شیاکله اراده نییت را کیرده اسیت
(ؤجلهی ،۱۴۰۳ ،ج،7۰

 .)2۳8طب این تفهیر ،نیت و شیاکله دو ؤاهییت جداگانیه دارنید

 .2اگر نیت را به ؤعنای عام بگیریم دو ؤصداق دارد :ؤوقت و پایدار .از حالت پایدار نیت گاهی بیه
«شاکله» تعبیر ؤیشود  .در این تصور ،ؤاهیت نیت و شاکله یکهان است ،و تفیاو آن دو فقیط در
ؤوقتی و پایدار بودن آنها است .طب تصور دوم ،ؤیان حالت پاییدار و ؤوقیت نییت ،رابطیه تعیاؤلی
برقرار است یعنی همچنان که شاکله بر روی نیت ؤوقت تأدیر ؤیگذارد ،نیت ؤوقیت نییز بیر روی
شاکله تأدیرگذار است .طب این تفهیر ،شاکله سط شخصیتی نیت ؤیشیود ،کیه بیه ؤیرور زؤیان
شکل ؤیگیرد ،و خود را در ؤوقعیتهای ؤختل ،و در طول زؤان حفظ ؤیکند .به تعبییر دیگیر ،در
درون ؤا پایدار و ؤهتقر ؤیشود.
تبیین سازه انگیزش بر اساس دیدگاه اسالم

چندوجهی ،که ههته ؤفهوؤی آن «نیت» است .نیت از دیدگاه دین حالتی خن یا دارد ،و بیه تناسیب
حاال و صفاتی که پیدا ؤیکند به دو دسته کلی «خوب» و «بد» تقهیم ؤیشود .برای اینکه بدانیم
آیا نیت خاصی را دین تأیید کرده (خوب) یا تأیید نکرده است (بد) ،باید به و یژگییهیا و صیفا آن
نیت نگاه کنیم .و یژگیهای هر کدام از نیتهای خوب و بد را بر اساس ؤسلفههای آن ،ؤییتیوان در
سه ؤفهوم دینی خالصه کرد .بنا بر یافتههای ؤوجود در روانشناسی ،هر انگیزشی (نیت) سه ؤسلفیه
َ
اصلی دارد :ؤسلفه نیروؤندی (که در کتابهای لغیت و ؤتیون دینیی بیا ؤفیاهیمی از قبییل «عیزم»،
«اراده» ،و «قصد» شناخته شده است) ،ؤسلفه جهتؤندی (که در کتابهای لغت و ؤنابع دینیی بیا
ؤفاهیمی از قبیل « َؤ َ
قصد»« ،ؤقصود»« ،غر » ،و « َوجه» شناسانده ؤیشود) ،و ؤسلفه تداوم (کیه
ُ
با ؤفاهیمی از قبیل « ِابقاء» و «خلود» شیناخته شیده اسیت) .ؤفهیوؤی کیه در ؤنیابع دینیی ؤسلفیه
نیروؤندی نیت خوب را تبیین ؤیکند« ،صدق» است ؤفهوؤی که ؤسلفه جهتؤندی نیت خوب را
تبیین ؤیکند «اخال » است و ؤسلفهای که گو یای تداوم نیت خوب است« ،شاکله نیک» اسیت.
بنابراین ،به نیتی که از دو ؤسلفه اخال

و صدق تشکیل شده باشد ،و بر اساس ؤسلفه شاکله تیداوم

تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی

بر اساس یافتهها ی ؤذکور که در شکل زیر نیز نمایان است ،انگیزش از دیدگاه دین ،سیازهای اسیت
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بیابد «نیت حهنه» ؤیگویند .از سوی دیگر ،اگر نیتی در ؤسلفه نیروؤندی ؤتص ،به «کذب» شیود
(که اؤوری ؤانند «نفاق» را شاؤل ؤیشود) ،و در ؤسلفه جهتؤندی ّؤتص ،بیه «شیرک» شیود (بیه
ؤعنای عام ،که اؤوری ؤانند «ریا» را نیز شاؤل ؤیشود) ،و همچنین ؤسلفیهای کیه ایین نییت بید را
ؤهتمر و ؤتداوم ؤیکند «شاکله بد» باشد ،به این نوع نیت از دیدگاه دین« ،نیت سیئه» ؤیگویند.
شکل  :1سازه انگیزش بر اساس منابع اسالمی
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با توجه به ؤباحث پیشین و تبیینی که از سازه انگیزش در ؤنابع دینی انجام دادییم ،اکنیون ؤییتیوان
انگیزش را بر اساس ؤنابع دینی تعری ،کردّ :نیت (انگیزش) فرآیندی «درونی» از جنس «رغبیت و

ؤیل» است که به صور «آگاهانه» و «ارادی» به رفتار ؤا «نییرو» و «جهیت» ؤییدهیدّ .نییت در
اندیشه دینی ،حالتی «ذوؤراتب» دارد ،و به ؤرور زؤیان در آدؤیی «ت بییت» ؤییشیود .از آنجیا کیه
ؤباحث ؤنابع دینی درباره نیت ،بیشتر ناهر به «شر صحت عمل» است تا شر تحقی عمیل ،از
دیدگاه دین ،ؤسلفههای نیروؤندی و جهتؤندی نیت ؤیتواند ؤهیر درست یا نادرست را طی کنید.
به همین دلیل ،نیت از دیدگاه دین به دو نوع «خوب» و «بد» تقهیم ؤیشود .از دیدگاه دین« ،سیازه
نیت خوب» و ؤقبول با ؤفاهیم «اخال »« ،صدق» ،و «شاکله نیک» توضیی ؤییابید ،و «سیازه
نیت بد» با ؤفاهیم «شرک»« ،کذب» ،و «شاکله بد» تبیینپذیر ؤیشود.
بحث و نتیجه گیری

نظریه خوب در باب انگیزش ،در اولین گام باید بتواند ؤسلفههای تشکیلدهنده انگیزش را شناسایی
کند .بر اساس تعری ،روانشناسان ،ؤطالعه انگیزش به فرآیندهای درونی ؤربیو ؤییشیود کیه بیه
رفتار «نیرو»« ،جهت» ،و «استقاؤت» ؤیبخشد« .نیروؤندی» ،به این نکتیه اشیاره دارد کیه رفتیار

دارای نیرو و توانی است که نهبتا نیروؤند ،شدید و پایدار است« .جهتؤنیدی» گوییای ایین نکتیه
است که رفتار دارای غر و ؤقصودی است که به ؤنظور رسیدن به هیدف ییا پیاؤیدی ؤشیخص،
جهتدهی و هدایت ؤیشود« .استقاؤت» یعنی رفتار دوام دارد ،بدین ؤعنا که با گذشت زؤان و در
ؤوقعیتهای ؤختل ،پایدار ؤیؤاند.
ّ
ادیان االهی اهمیت ویژهای برای ؤبحث انگیزش قائلاند .از دیدگاه دین اسالم ،کیفیت عمیل ؤهیمتیر از
ّ
کمیت آن است و ؤعیار کیفیت عمل ،نوع نیت و انگیزهای است که انجامدادن آن عمل را نیروؤند و هیدایت
کرده است و انهانها بر اساس انگیزههای خود ؤحشور خواهند شید .اهمییت ایین جایگیاه ؤوجیب شیده
است در طول زؤان ،اندیشمندان ؤهلمان ؤبحث انگیزش را جزء ؤباحث اصلی خود قرار دهند.
در این ؤقاله کوشیدیم سازه انگیزش را از طری شناسیایی ؤسلفیههای آن از دییدگاه ؤنیابع دینیی
تبیین کنیم .برای رسیدن به این ؤنظور ،ابتدا ؤعانی چهیار ؤفهیوم «نییت»« ،شیاکله»« ،صیدق» ،و
«اخال » را که ساختمان اصلی بحث ؤا را تشکیل ؤیدادند ،در کتابهیای لغیت جوییا شیدیم.
سپس ،ؤعانی و ویژگیهای ؤفهوؤی این واژهها را در ؤنابع دینی (قرآن کیریم و احادییث اسیالؤی)
جویا شدیم .چنانکه در قهمتهای پیشین گفته شد ،به ؤبحث نیت (انگیزش) از دو زاویه ؤیتوان
لغوی بیشتر از زاویه اول نگریهته شده بود ،و در ؤنابع دینی بیشتر زاویه دوم ؤحل بحث واقیع شیده
بود .در این ؤقاله کوشیدیم با تلفی این دو نگاه ،تبیینی جاؤع از سازه انگیزش عرضه کنیم.
بر اساس یافتههای بهدستآؤده« ،نیت» به عنوان ههته ؤفهوؤی انگیزش در ؤتون دینیی در نظیر
گرفته شد ،که سه ویژگی و ؤسلفه اصلی دارد« :جهتؤندی»« ،نیروؤندی» ،و «تداوم» .از آنجیا کیه
دین به سازه انگیزش نگاه ارزشیی دارد ،آن را بیه دو دسیته خیوب و بید تقهییم ؤییکنید .بنیابراین،
همانگونه که نیت خوب دارای سه ؤسلفه صدق (ؤسلفه نیروؤندی) ،اخال

(ؤسلفه جهتؤنیدی)،

و شاکله نیک (ؤسلفه تداوم) است ،نیت بد نیز سیه ؤسلفیه دارد :کیذب (ؤسلفیه نیروؤنیدی) ،شیرک
(ؤسلفه جهتؤندی) ،و شاکله بد (ؤسلفه تداوم).
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