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فصلنامه بین رش�تهای تحقیقات کاربردی علوم انس�انی اسلامی در چارچوب رس�التهای کنگره بینالمللی
عل�وم انس�انی اسلامی و ب�ا محوری�ت مرک�ز پژوهشه�ای عل�وم انس�انی اسلامی ص�درا منتش�ر میش�ود.
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ً
ـ مقاالت و مطالب منتشرش��ده در فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی ،لزوما بیان
دیدگاههای فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بالمانع است.
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فصلنامه بین رشتهای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در حوزههای کاربردی علوم انسانی با رویکرد میان رشتهای به
طور عام و رشتههای خاص علوم انسانی مبتنی بر مبانی و معارف اسالمی در سطح علمی ـ پژوهشی منتشر میشود .از همهی
صاحبنظران ،اساتید و پژوهشگران دعوت میشود که برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار
دهند.
ً
لطفا به هنگام تنظیم مقاالت موارد ذیل رعایت شود:
• فایل  wordو  PDFمقاله به ایمیل فصلنامه ارسال گردد.
• مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و مجموعه مقاالت چاپ شده باشد.
• مقاله ارسالی نباید همزمان برای مجلهها یا مجموعههای دیگر ارسال شده باشد.
• درج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
• مقاله در محیط  word 2003یا باالتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت) B lotusبا اندازه  14ارائه شود.
• حجم چکیده :حداقل  200و حداکثر  350کلمه
• حجم مقاله :حداقل  10و حداکثر  30صفحه  300کلمهای.
• رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش ،مطابق با شیوهنامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.
• فصلبندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.
• اهتمام به استفاده از واژههای فارسی به جای واژههای بیگانه و ترجمه واژههای بیگانه در پانوشت ضروری است.
• متمایز بودن نقلقولها ،با استفاده از تغییر اندازه قلم و تو رفتگی متن الزامی است.
• حرکتگذاری صحیح آیات و روایات توصیه میشود.
• ارجاعات بهصورت درونمتنی آورده شود (نام خانوادگی ،سال انتشار :شماره صفحه) مثال( :حسینی :1389 ،ص )25
و توضیحات تکمیلی به صورت پینوشت آورده شود .از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری ،ذکر اسامی التین و...
استفاده شود.
• کتابنامه بهصورت زیر آورده شود:
کتاب( :نام خانوادگی ،نام یا حرف اول نام .س��ال انتش��ار .عنوان کتاب .محل انتش��ار .نام مؤسسه انتشاراتی .نوبت
چاپ) مثال( :مطهری ،مرتضی .1376 .انسان کامل .تهران .صدرا .چاپ شانزدهم).
مقاله :در فهرست منابع( :نام خانوادگی ،نام و یا حرف اول نام .سال انتشار« .عنوان مقاله» .نام مجله .دوره یا شماره
مجله) مثال( :تنهایی ،انیس« .1387 .هویتجویی ایرانی ـ اسالمی در نسخههای مصور شاهنامه فردوسی دوران
ایلخانی تا اواسط صفویه» .دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی .شماره .)9
منابع اینترنتی( :نام خانوادگی نویسنده ،نام و یا حرف اول نام« .عنوان مقاله» .تاریخ دریافت مطلب .آدرس پایگاه
الکترونیکی).
• فایل تصاویر با کیفیت باال ضمیمهی مقاله شود.
• جداول و نمودارها قابلیت ویرایش داشته باشد و به صورت عکس ارسال نشود.
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چکیده
علم مدیریت در جهت اداره بهینه اجزای یک سیستم و رسیدن به هدفی تعیینشده
ک��ه دارای مبادی و مبانی ،رویکردها ،قواعد ،مدلها و فرایندهای مختلف اس��ت،
در س��یر تاریخ دچار تطور ش��ده و همچنان در مس��یر تکاملی خود گام برمیدارد.
مکاتب مختلف با جهتهای خاص به تعریف و جانمایی مفاهیم بنیادی این علم
میپردازند و یکی از مدعیان در میان این مکاتب ،مکتب انسانساز اسالم است .در
متون اس�لامی ،منابع معرفتی عظیمی برای دریافت راهبردها و فرایندهای مدیریت
موجود اس��ت و علمای مس��لمان باید این راهبردها را در مس��یری منطقی به منصه
ظهور برس��انند .تأکید بر اداره سازمانها توسط منابع انسانی با رویکرد تربیتی ،از
جمله اصول حاکم بر مدیریت اسالمی است .نیروهای انسانی در سطوح و الیههای
مختلف در چینش��ی منطقی بین اجزای سازمان ،به کنش و واکنش میپردازند .در
س��طوح باالی سازمانی ،مدیران قرار دارند که نقش بسیجکنندگی اجزای سیستم را
در راس��تای اهداف آن ایف��ا میکنند؛ افرادی که باید با محک شایس��تگی گزینش،
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یحیی میار(نویسنده مسئول)

پ��رورش ،انتصاب و ارزیابی ش��وند .در میان منابع اس�لامی ،نهجالبالغه میتواند
ب �ه عنوان یک منبع معرفتی دارای ظرفیت باال برای ترس��یم شایس��تگیهای مدیران
و ارزیاب��ی آن��ان مورد اس��تفاده قرار گیرد .در این میان ،ش��اید نامهه��ا و خطبههای
حضرت علی 8خطاب به فرماندهان ،مدیران و کارگزاران بهترین منشور ارزیابی
مدیران باش��د .با این اوصاف ،تالش ش��ده اس��ت تا در این نوش��تار با رجوع به این
نامهه��ا و خطبهها و بهرهگی��ری از راهبرد دادهبنیاد ،مدلی برای ارزیابی شایس��تگی
مدیران سازمانها تبیین ،ترسیم و طراحی شود.
کلیدواژگان :مدل ،عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،شایستگی.
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مهمترین عامل دوام یک نظام و حکومت ،فرزانگی و شایستگی مسئوالن و کارگزاران آن نظام است.
اگر در رأس سازمانها مدیران شایسته ،تربیتیافته و بالیاقت قرار گیرند ،موفقیت سازمان در رسیدن
به اهداف سازمانی تأمین خواهد شد و کیفیت فعالیتهای سازمانی به طور فزایندهای بهبود خواهد
یافت .وجود مدیران الیق و شایس��ته در س��ازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است و هر سازمانی
ب �رای دس��تیابی به اهداف خ��ود به مدیران شایس��تهای نیاز دارد ک��ه با تکیه به شایس��تگیهای خود
اهداف س��ازمانها و بلکه کشورها را محققس��ازند (غفاریان ،1390 ،ص .)26مدیران در سازمان
به س��بب جایگاهی که دارند ،میتوانند توفیقاتی ارزش��مند و نیز ناکامیهایی را برای سازمان تحت
مدیریت خویش رقم زنند .آنان با برنامهریزی راهبردی ،تخصیص منابع ،سازماندهی افراد ،رهبری
و مدیریت عملکرد و ارزیابی و کنترل ،نقش مهمی در مس��یر تعالی س��ازمان دارند (آرمس��ترانگ،
 .)2008پیشرفت اجتماع ،رشد اقتصادی ،توسعه سیاسی و ثبات فرهنگی هر جامعه در درازمدت
به شایستگی مدیران و کارگزاران جامعه بستگی دارد و سازمانها همواره میکوشند تا مدیرانی شایسته
و کارآمد را به خدمت درآورند و از آنها در اداره امور و منابع به سوی اهداف تعیین شده بهره جویند
(ش��یری ،1391 ،ص .)15توس��عه ،گس��ترش و تحوالت در حوزه مدیریت منابع انسانی ،نوآوری و
تغیی��ر در فرایند ارزیابی عملک��رد را اجتنابناپذیر میکند .این تح��والت در زمینههای مختلف از
قبیل شاخصها ،معیارها و نحوه نگرش به ارزیابی جلوه کرده است (خائفالهی و طبرسا،1377 ،
ص )177و نقش��ی که ارزیابی عملکرد در شایس��تهیابی و شایس��تهگزینی مدیران دارد ،موجب شده
تا طراحی سیس��تم ارزیابی ،یکی از وظایف مهم مدیران در س��ازمان به ش��مار آید (نبوی،1384 ،
ص )317و هر س��ازمانی نیز برای این منظور از مدل متناس��ب با فرهنگ سازمانی و محیط ارزشی
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 .1مقدمه

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مؤلفههای مدیریت منابع انسانی (بزاز جزایری ،1387 ،ص،)72
از مهمترین ابزار مدیریتی و حساسترین بحثهای مدیران است که با گذشت زمان ،هر روز ارزش
و اعتبار بیش��تری پیدا میکند (گروت ،1391 2،ص 8و  .)11با دقت در نظام آفرینش درمییابیم که
1. Grounded Theory
2. Dick Grote

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

 .2چارچوب نظری
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خود بهره میگیرد .در نظام اداری جمهوری اسالمی ایران ،برای ارزیابی مدیران در سازمان بر مبنای
شایس��تگی ،باید مالکها و ش��اخصهایی مورد اس��تفاده قرار گیرد که متکی بر باورها و اعتقادات
جامعه اس�لامی ایران بوده ،مدیر آن در تراز مدیری الگو باشد .با مداقه در تاریخ اسالم ،درمییابیم
ک��ه امام علی به عنوان حاکم جامعه اس�لامی ،اندیش��مندی مدبر و فرمان��دهای دلیر که تجربه
مدیریتی ارزشمندی را در کارنامه زندگی خود دارد ،میتواند الگویی شایسته و مناسب برای مدیران
جامعه اس�لامی باش��د .بنابراین در نوشته حاضر و با هدف طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر
مبنای شایس��تگی (مدلی برگرفته از سیره علوی) ،به این پرسش پاسخ داده میشود که مدل ارزیابی
عملکرد مدیران بر مبنای شایس��تگیهای علوی چیس��ت و چه ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهایی دارد
و چ��ه ارتباطی بین آنها برقرار اس��ت؟ بدین منظور با بهرهگی��ری از نهجالبالغه به عنوان «گنجینهای
عظیم» (خامنهای ،بیانات )1364 ،و «مجموعهای دارای ابعادی به اندازه یک انس��ان و یک جامعه
ب��زرگ انس��انی» (خمینی ،صحیفه ن��ور ،ج ،19ص )348 :که حاوی بهترین س��خنان و عالیترین
مضامین اس��ت و با طی فرایندی علمی ،مدل ارزیابی عملکرد طراحی و ارائه ش��ده اس��ت .در واقع
این نوشته گامی به سوی تدبر در نهجالبالغه است تا دریافتهای آن در حوزه شایستگیهای مدیران
(بنا به برداشت نگارنده) به مدل ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود.
1
ب �رای احصای ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهای ارزیاب��ی از متن نهجالبالغ��ه از روش دادهبنیاد
اس��تفاده ش��ده اس��ت که مبتنی بر تحلیل محتواس��ت .این روششناس��ی ب��هدلیل برخ��ورداری از
ویژگیه��ای خاص ،برای انجام تحقیقات اس�لامی از کارایی بیش��تری برخوردار اس��ت (مهرابی و
همکاران ،1390 ،ص .)8لذا در نوش��ته حاضر و طی یک روال نظاممند و کیفی ،با تکیه بر راهبرد
دادهبنیاد ،اطالعات مورد نیاز از کتاب شریف نهجالبالغه و از البهالی نامهها و خطبهها جمعآوری
ش��ده و ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهای مدل ارزیابی عملکرد مدیران از منظر نهجالبالغه بهدس��ت
آمده است.
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انس��انها همواره در معرض ارزیابیاند و رفتارها و اعمال انس��ان ارزیابی میشود .پیامبران و امامان
معصوم :نیز با آزمایشها و ارزیابیهای س��خت به باالترین درجات معنوی و انس��انیت رس��یدند؛
زیرا عنصر و کارکرد ارزشیابی وسیلهای برای صعود از نردبان کمال است و انسانهای متقی همواره
بیش از بندگان دیگر مورد ارزش��یابی و نظارت و کنترل خداوندی قرار میگیرند و این ش��امل لحظه
و زمان و مکان خاصی نیس��ت (س��رمدی ،1389 ،ص .)138خداوند س��بحان در قرآن میفرماید:
«و البته ش��ما را میآزماییم تا مجاهدان و ش��کیبایان ش��ما را بازشناس��یم» (محمد .)31 :حضرت
علی 8در عهدنامه خود به مالک اش��تر ،وی را به ارزش��یابی کارکنان و فرق گذاش��تن میان آنان بر
مبنای عملکردشان ترغیب میکند و عواقب ناخوشایند تفکیک قائل نشدن میان کارکنان خوب و بد
را یادآور ش��ده (خدمتی و همکاران ،1382 ،ص ،)19میفرماید« :هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت
یکس��ان نباش��ند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت ،و بدکاران در بدکاری تش��ویق میگردند.
پ��س هر کدام از آنان را براس��اس کردارش��ان پ��اداش ده» (نهجالبالغ��ه ،نامه  .)53دقت در س��یره
انبیای الهی ،از آدم 8تا خاتم 2و ش��یوه رهبری و هدایت مردم و نحوه مدیریت جامعه توس��ط
آن��ان ،چش��م حقیقتجوی ما را به اص��ول و روشهایی بینا میکند که با الگ��و گرفتن از آنها ،میتوان
شایس��تهترین مدی �ران را انتخاب و به تبع آن شایس��تهترین مدیریت را در جه��ان معاصر تجربه کرد.
در منطق قرآن کریم منصبها و مس��ئولیتها ،امانتهایی بهشمار میآیند که باید به اهلش واگذار
ش��وند؛ چنانک��ه میفرماید« :همانا خداوند ش��ما را امر میکن��د که امانتها را ب��ه اهل آن واگذار
کنی��د» (نس��اء .)58 :م��رور اجمالی زندگانی حضرت علی 8مؤید آن اس��ت ک��ه امام علی8
کارگزاران خود را در مسئولیتهای مختلف سیاسی ،نظامی ،مالی ،اداری ،قضایی و غیره ،بر اساس
شاخصههایی متناسب با ِس َمت آنان برمیگزید و عالوه بر معیارهای عمومی و مشترک در جنبههای
عقیدتی و اخالق فردی مانند عقیده به اس�لام ،ایمان ،تقوا و حس��ن س��ابقه معیارها و شاخصههای
دیگری را در گزینش کارگزاران رعایت میکرد تا با ایجاد نظام مدیریتی کارآمد و شایسته ،امور مردم
به بهترین شکل انجام شود و عدالت اجتماعی تحقق یابد (ثواقب ،1391 ،ص .)19-3نهجالبالغه
ک��ه مجموعهای از مهمترین س��خنان و نوش��تههای ام��ام عل��ی 8در دوران حکومت آن حضرت
اس��ت ،نمونهای مناسب برای شناس��ایی ویژگیهای مورد نیاز مدیران و ارزیابی آنان ه شمار میآید.
امام علی 8در طول پنج س��ال حکومت خود ،برترین و مهمترین معیارهای مدیریتی و حکمرانی
ً
را بیان کردهاند که عمدتا در نامهها و خطبهها مضبوط است.

 .3تعر یف عملیاتی مفاهیم کلیدی تحقیق

 -به تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسؤلیتها در

1. Appraisal
2. Morrow
3. Performance
4. Campbell
5. Performance Appraisal
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 .3-1ارزیابی عملکرد
ارزیابی 1عملی اس��ت ناظر به کیفیت ،خوبی ،شایس��تگی و ارزش��مندی آنچه سنجش شده
اس��ت؛ در واقع مقایس �های است بین آنچه وجود دارد و آنچه کمال مطلوب است (سلطانی،
 ،1386ص .)4در ارزیاب��ی ،نتایج با اس��تانداردها مقایس��ه میش��وند (م��ورو 2و همکاران،
 ،2010ص .)5عملک��رد 3نی��ز یک��ی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به ش��مار میآید؛ چراکه
بس��یاری از وظایف مدیریت براساس آن ش��کل میگیرند (صالح اولیاء و همکاران،1389 ،
ص .)9نویس��ندگان به رغم اس��تفاده فراوان از واژه عملکرد ،بهندرت معنای دقیق آن را تبیین
کردهاند (رضائیان و گنجعلی ،1390 ،ص .)9کمپل 4معتقد اس��ت که عملکرد ،رفتار است
و باید از نتایج تمیز داده ش��ود؛ زیرا نتایج میتوانند بهواس��طه عوامل نظاممند دچار انحراف
ش��وند .برخی معتقدند که عملکرد تنها ش��امل نتایج بهدستآمده میشود و به لحاظ فردی،
عملکرد عبارت است از :سابقه موفقیتهای یک فرد (آذری و مزده ،1393 ،ص .)5شناخت
کارکن��ان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و
دیگر کارکنان ،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد 5است (سعادت ،1376 ،ص .)214در
ادامه به چند تعریف از ارزیابی عملکرد اشاره میکنیم:

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

درک مفاهیم اولیه در هر علمی ،امری ضروری اس��ت .رسیدن به یک نقطه تفاهم از مفاهیم بنیادی
امر تحقیقی ،باید جزو اولویتهای یک فعالیت پژوهش��ی باشد .بیان مبانی نظری تحقیق و ادبیات
موج��ود ،مبنایی برای حرکت و ادامه مس��یر تحقیق به ش��مار میآید .رس��یدن به ی��ک نقطه تفاهمی
درب��اره کلیدواژگان اصلی یک تحقیق ،موجب موجه جلوه دادن و همخوان ش��دن با ادبیات موجود
علمی است .ازاینرو برای انتقال بهتر مطالب و کمک به فهم بیشتر مخاطب ،به بررسی کلیدواژگان
بهکاررفته در این تحقیق میپردازیم.

سازمان ارزیابی عملکرد گفته میشود (دعایی ،1377 ،ص)199؛
کار کارکنان در فواصلی معین و بهطور رسمی ،مورد بررسی
 فرایندی اس��ت که بهوسیله آن ِو سنجش قرار میگیرد (سعادت ،1376 ،ص)214؛
 ارزیابی عملکرد روش رسمی تشخیص ویژگیهای کارکنان براساس بازخورد مثبت یا منفیاز نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف است (سیدجوادین ،1381 ،ص.)514

 .3-2ارز یابی شایستگی
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 .3-3مؤلفههای شایستگی

درباره مفهوم شایس��تگی ،تعریف قابل قبول همگانیای وجود ندارد و تعاریف مختلفی ارائه ش��ده
اس��ت .در بیانی کلی ،شایس��تگی ترکیبی از دانش ،رفتار و مهارتهای صریح و ضمنی است که
به ش��خص ،نیروهای بالقوه برای اثربخش��ی در عملکرد کاری را میدهد .بررسی و تحلیل تعاریف
مربوط به شایس��تگی نشان میدهد که نکات مش��ترک قابل تشخیص در تمامی این تعاریف ،شامل
دان��ش ،مهارت ،ویژگیهای فردی از جمله انگیزه ،مفهومه��ای ذهنی ،ارزش ،نگرش ،ویژگیهای
فیزیکی و یا ترکیبی از این عوامل است .مؤلفههای شایستگی شامل موارد زیر است:

1. Competency Appraisal
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ارزیابی شایستگی 1کارکنان و سنجش عملکرد آنان ،که یکی از وظایف مدیران ،بهویژه مدیران منابع
انسانی است (خدمتی و همکاران ،1382 ،ص ،)19عبارت است از «سنجش سیستماتیک و منظم
کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت
رش��د و بهبود» (میرسپاس��ی ،1369 ،ص .)269اگر عملکرد انس��ان در س��ازمان را بازتاب دانش،
مهارت ،رفتار و ارزشهای او بدانیم« ،ارزیابی شایس��تگی» در حقیقت عملی اس��ت که بهمنظور
س��نجش عوامل مذکور و تعیین نقاط قوت و ضعف کارکنان باانگیزه ،اصالح ،رشد و شکوفایی آنها
انجام میش��ود (صالحی صدقیانی و قرائیپور ،بیت��ا ،به نقل از :محمدزادگان و مهروژان ،ص)80
و فرایندی اس��ت که از طریق آن میزان لیاقت و توانایی کارکنان ،از لحاظ انجام دادن وظایف و قبول
مسئولیتهای مختلف در سازمان تعیین میشود.

 .3-3-1دانش و معلومات نظری

 .3-3-2مهارت

مهارت 2به «ماهر بودن در کاری ،اس��تادی ،زیرکی ،چابکی و زبردستی در کار» معنا شده است .با
دق��ت در آن میتوان گفت که مهارت تنها در ارتباط با ش��غل و حرف��ه معنا مییابد .در واقع مهارت
ظرفیتی خاص برای انجام فیزیکی کارهاس��ت .مهارت عبارت اس��ت از توانایی پیاده کردن علم در
عمل (غفاریان ،1392 ،ص .)71مهارت اکتسابی است و از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی
به دست میآید و توسعه مییابد .توسعه مهارت به بهبود کیفیت عملکرد منجر میشود .در بسیاری
از موارد ،معلومات بدون مهارت ،منشأ تأثیر چندانی نخواهد بود.

 .3-3-3توانایی

1. knowledge
2. skill
3. ability
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توانای��ی 3ب��ه نیرومندی ،زورمندی و قدرت معنا ش��ده اس��ت .توانایی فرد را قادر میس��ازد تا کار یا
مسؤلیتی را که برعهده اوست ،انجام دهد و به سرانجام برساند .توانایی در اصطالح ،به مجموعهای
از واکنشهای ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر میسازد
گفته میشود .با توجه به نقش بیبدیلی که مدیران سازمانها در رشد کمی و کیفی عملکرد سازمان
دارند ،الزم اس��ت از تواناییهای مورد نیاز برخوردار باش��ند .تعیین مؤلفههای توانایی در هر ِسمت
س��ازمانی ،به عوامل و فاکتورهای پرشماری بستگی دارد .س��طح سازمانِ ،سمت سازمانی ،محیط
کار ،تعام�لات کاری ،ش��رح ش��غل ،اه��داف کاری و امثالهم از جمل��ه معیارهای مه��م در تعیین
مؤلفههای تواناییاند (همان ،ص.)76

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

دانش 1مخلوطی س��یال از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای کارشناسی نظامیافته
اس��ت که چارچوبی برای ارزش��یابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید بهدس��ت میدهد
(فره��ی بوزنجانی ،1389 ،ص .)211فرایند توس��عه دانش و معلومات نظ��ری به طور معمول از راه
تحصیل در سطوح دانشگاهی تحقق مییابد .توسعه دانش و معلومات زیربنای توسعه مهارتها و
نگرش به شمار میآید و بهتنهایی و به خودی خود ،تأثیر چندانی در توسعه شایستگیهای مدیریتی
ندارد.

 .3-3-4نگرش و بینش
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 .3-3-5ویژگیهای شخصیتی

ویژگیهای شخصیتی ،یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد مدیران است .تناسب روحی فرد با
شغل وی یک عامل مهم در اثربخشی به شمار میآید (غفاریان ،1392 ،ص .)73نتایج مطالعات
3
انجامش��ده حاکی از وجود رابطهای میان عوامل ش��خصیتی و عملکرد مدیران اس��ت .ش��خصیت
مجموعهای از ویژگیهاس��ت که مردم را از هم متمایز میس��ازد .ش��خصیت دربردارنده کل وجود
فرد اس��ت و وضع عمومی بدن ،مهارتها ،رغبتها ،امیدها ،وضع ظاهر ،احساسات و هیجانها،
ع��ادات ،هوش ،ویژگیهای اخالقی ،فعالی��ت ،معتقدات و افکار ف��رد را دربرمیگیرد (بوزنجانی،
 ،1389ص.)170

 .3-4شایستگی در منابع دینی
 .3-4-1شایستگی در قرآن

با توجه به اهتمام ادیان الهی ،بهویژه دین مقدس اس�لام به ارائه برنامهای جامع و کامل برای زندگی
دنیوی و اخروی انس��ان ،بدون شک با مطالعه و کاوش دقیق در منابع آن ،میتوان موفقیتآمیزترین
اصول مدیریت و بهترین ویژگیهای مدیر شایس��ته را بهدس��ت آورد .بهترین روش مدیریت ،روشی
است که با مدیریت رحیمانه پروردگار بر جهان هستی هماهنگتر باشد .دقت در سیره انبیای الهی،
1. Attitude
2. Value Set
3. Personality
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نگرش 1از مفاهیم کاربردی در علم روانشناس��ی اجتماعی اس��ت .ترکیب ش��ناختها ،احساسها
و آمادگی برای عمل نس��بت به یک چیز معین را نگرش ش��خص نس��بت به آن چیز گویند (کریمی،
 ،1373ص .)295درک انس��ان از پدیدههای پیرامون خود و تصمیمگیری وی برای عمل ،بر مبنای
تصویر ذهنی اوست که به آن نگرش گفته میشود .زندگی شغلی مدیران مملو از تصمیمگیریهای
سرنوشتساز است .تصمیمگیری از بارزترین وجوه تأثیرگذار مدیریتی و منشأ اثرگذاری ویژگیهای
مدیریتی در کیفیت عملکرد س��ازمان بهشمار میآید .هیچ تصمیمی در محیطی خالی از «مفاهیم
ارزش��ی» گرفته نمیش��ود« .مجموعه ارزشها» 2یک��ی از مهمترین عوام��ل متمایزکننده مدیران از
یکدیگر است.

 .3-4-2شایستگی در سیره پیامبر اکرم2
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یک��ی از غنیتری��ن مناب��ع برای مطالعه مس��ائل مرب��وط به مدیری��ت و فرماندهی ،دق��ت و مطالعه
تحلیلگرایانه در تاریخ زندگی پیغمبر گرامی اسالم 2است که در همه ابعادش میتواند الهامبخش
مدیران و فرماندهان باش��د(مکارم ش��یرازی ،1370 ،ص  .) 45در سیره آن حضرت تنها برتریهای
ش��خصی معیار نبود ،بلکه ایشان در کنار ایمان و تعهد ،لیاقت و شایستگی را نیز لحاظ میکرد .در
بیان و سیره پیامبر اعظم نیز به گونهای شفاف و گویا ،توجه به این اصل مشاهده میشود .ایشان
در بیانی ش��یوا میفرماید« :من استعمل عامال من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک
منه و اعلم بکتاب الله و س��نه نبیه ،خان الله و رس��وله و جمیع المس��لمین» (امینی ،1368 ،ج،10
ص)118؛ هر کس کارگزاری از مسلمین را بهکار بگیرد ،حال آنکه میداند در بین مسلمانان کسی
هست که از او شایستهتر و داناتر به کتاب خدا و سنت رسولش است ،به خداوند و رسول او و تمام
مسلمانان خیانت کرده است.
تأکید رسول خدا بر معیار لیاقت و شایستگی افراد و برخورداری آنان از تعهد همراه با تخصص

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

از آدم 8تا خاتم 2و ش��یوه رهبری و هدایت مردم و نحوه مدیریت جامعه توس��ط آنان ،چش��م
حقیقتجوی ما را به اصول و روشهایی بینا میکند که با الگو گرفتن از آنها ،میتوان شایس��تهترین
مدی �ران را انتخ��اب ،و ب��ه تبع آن شایس��تهترین مدیری��ت را در جهان معاصر تجربه ک��رد .در منطق
قرآن کریم منصبها و مس��ئولیتها ،امانتهایی بهش��مار میآیند که باید به اهلش واگذار ش��وند؛
َّ ّ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ
ات ِإلی أ ْه ِل َها﴾ (نس��اء)58 :؛ همانا خداوند شما
چنانکه میفرماید﴿ِ :إن الله یأمرکم أن تؤدوا األمان ِ
را امر میکند که امانتها را به اهل آن واگذار کنید .بدیهی است که رهبری امت اسالمی و منصب
حکومت نیز از مهمترین امانتهایی اس��ت که تکلیف ما در برابر آن بس��یار خطیر و سنگین است.
نمونههای ذکر شده در قرآن سندی بر ضرورت عنصر «شایستگی» در مدیران از دیدگاه قرآن است
که همان «عمل صالح» اس��ت .عنایت قرآن به مس��ئله «عمل صالح» بس��یار روش��ن و چش��مگیر
ً
ً
اس��ت؛ زیرا عمل صالح  87بار به صورتهای گوناگون ،مانند« :العمل الصالح»« ،عمال صالحا»
و «عملوا الصالحات» در آیات قرآن وارد شده است و این خود میرساند که عنایت اسالم به مسئله
«عم��ل صالح» کمتر از عنایت آن بر «ایمان» نیس��ت .در منطق ق��رآن کریم نتیجه عمل صالح توأم
با ایمان ،زندگی و جامعهای اس��ت قرین با آرامش ،امنیت ،رفاه ،صلح ،محبت ،دوس��تی ،تعاون و
مفاهیم سازنده انسانی و در امان از نابسامانیها و درد و رنجهایی که بر اثر استکبار ،ظلم ،طغیان،
هواپرستی و انحصارطلبی ایجاد میشوند (همان ،ص.)389
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 .3-4-3شایستگی در سیره امام علی8
یک��ی از موضوع��ات مه��م در حکوم��ت عل��وی ،انتخاب کارگ �زاران شایس��ته بود .ام��ام علی8
کارگزاران خود را در مسئولیتهای مختلف سیاسی ،نظامی ،مالی ،اداری ،قضایی و غیره ،براساس
شاخصههایی متناسب با ِس َمت آنان برمیگزید و عالوه بر معیارهای عمومی و مشترک در جنبههای
عقیدتی و اخالق فردی مانند عقیده به اس�لام ،ایمان ،تقوا و حس��ن س��ابقه معیارها و شاخصههای
دیگ��ری را در گزین��ش کارگزاران رعایت میکرد تا ب��ا ایجاد نظام مدیریتی کارآمد و شایس��ته ،امور
مردم به بهترین ش��کل انجام ش��ود و عدالت اجتماعی تحقق یابد (ثواقب ،1391 ،ص .)19-3امام
عل��ی 8در نامههای خود ب �رای حاکمان و والیان ش��هرهای مختلف ک��ه در نهجالبالغه مضبوط
اس��ت ،آنها را به رعایت برخی مبانی ،اصول و ارزش �یهای اخالقی در ارتباط با خود و در رفتار با
دیگران س��فارش میفرمود .ایش��ان بهترین اندوخته و پش��توانه را برای حکومت و مدیریت« ،عمل
صالح» معرفی میکند (دلشاد تهرانی ،1390 ،ص.)116

 .3-5ویژگی منحصر به فرد امام علی 8و نهجالبالغه

امیرالمؤمنی��ن 8ی��ک مثال اع�لا و یک نمونه ناب اس��ت .این نمونه برای آن اس��ت که

همه به آن س��مت حرکت کنند؛ و اال امیرالمؤمنین 8قابل تش��بیه نیس��ت و هیچ کس را
نمیشود به او تش��بیه کرد (خامنهای ،بیانات ... .) 1379/12/26 ،امیرالمؤمنین 8هم
یک سیاس��تمدار و یک مدبر امور اس��ت ،هم یک ش��هروند معمولی است .همه ابعاد در
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و توانای��ی در انجام مس��ئولیتهای محوله ،به اندازهای بود که اگر ف��ردی هرچند با ایمان و متعهد،
از تخص��ص و توانای��ی الزم در انجام یک مس��ئولیت بیبهره میبود ،از واگ��ذاری آن منصب به وی
پرهیز میکردند .ایش��ان پس از فتح مکه نیز هنگامی که ایش��ان به سوی حنین در حرکت بود ،جوان
21سالهای به نام عتاب بن اسید را به مقام فرمانداری مکه برگزید و فرمود« :اگر برای اداره مکه بهتر
از تو کسی را میشناختم ،او را برمیگزیدم».
ایش��ان در روایت��ی دیگر ،تعهد و تخصص را دو ش��رط الزم برای مدیریت و رهبری برش��مرده،
میفرمای��د« :رهب��ری و امامت امت ،صالحیت ندارد ،جز برای کس��ی که از س��ه ویژگی برخوردار
باش��د :پارس��ایی تا او را از معصیت بازدارد؛ بردباری تا بتواند با آن خشمش را کنترل کند؛ مدیریت
نیک��و ب��ر مجموعه تحت مدیریتش تا برای آنان همانند پدری مهربان باش��د» (کلینی ،1369 ،ج،1
ص.)407

زندگی امیرالمؤمنین 8وجود دارد .پیر و جوان ،زن و مرد و قش��رهای مختلف میتوانند
از امیرالمؤمنین 8درس بگیرند (خامنهای ،بیانات.)1380/1/1 ،
اگ��ر حکومت��ی خی��ر و صالح م��ردم را میطلب��د ،بای��د علیبن ابیطالب 8را اس��وه و
الگ��وی خود قرار دهد ...و اگر جامعهای در انتظار س��عادت اس��ت ،راه عملی آن اس��ت
ک��ه حکومته��ا ،زندگی و حکومت امیرالمؤمنین 8را اس��وه قرار دهند و به آن س��مت
یک رئیس ،یک فرمانده و یک مس��ئول ،مظهر پاکی و شفافیت و صداقت بود .او آسودگی
را به خودش راه نداد ،نس��بت به زیردس��تان تفرعن نفروخت؛ خود را همه جا بنده خدا و
خدمتگزار مردم دانس��ت و مخلصانه  -بدون چشمداشت به دنیا  -کار کرد .این میتواند
در رفتار ما و رفتار هر کسی که در هر مجموعهای مسئول است ،به عنوان رفتار علوی خود
را نشان دهد (خامنهای ،بیانات.)1380/1/28 ،

 .4الگوهای ارزیابی عملکرد برمبنای شایستگی
 .4-1مدل سلسلهمراتب شایستگی

مدل سلس��لهمراتب شایس��تگی به مدل فریدنبرگ ( )2004معروف اس��ت .وی شایس��تگیها را در
هفت طبقه قرار میدهد و شایس��تگی طبقه پایین را پیشنیاز طبقه باالتر میداند .در نتیجه رس��یدن
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در نهجالبالغه «بیش از صدها اثر ش��گرف از آثار اندیش �ههای واال و س��ترگ علی 8اعم از
خطب��ه ،حدی��ث ،نامه ،وصیتنام��ه ،موعظه ،کلم��ات قص��ار ،فرمانهای حکومتی ،تفس��یر آیات
و صدها دس��تور انسانس��از و قوانین زندگیبخ��ش در کنار هم قرار گرفته اس��ت» (فاضل لنکرانی،
 ،1382ص .)1یک��ی از موضوع��ات مهمی که در جای جای نهجالبالغه به آن توجه ش��ده اس��ت،
لیاقت و شایس��تگیها در واگذاری مناصب به کارگزاران ،فرماندهان و مدیران در حکومت اسالمی
اس��ت .ام��ام علی 8ه��م در گفتار و هم در رفتار خویش بر شایس��تگی تأکیدی ویژه داش��ت .آن
حضرت ،ش��رط رهبری را توانایی و دانایی میدانس��ت و با اش��اره به لزوم رعایت اهلیت در منصب
خالف��ت ،میفرم��ود« :ایها الن��اس ان احق الناس بهذا االم��ر اقواهم علیه واعلمه��م بامر الله فیه»
(نهجالبالغه ،خطبه )173؛ ای مردم همانا سزاوارترین مردم به امر خالفت و رهبری امت تواناترین
بر اداره آن و داناترین به فرمان خداوند در فهم مس��ائل میباش��د .در سخنی دیگر نیز شرط رهبری را
اینگونه ذکر فرموده است« :من احسن الکفایه استحق الوالیه» (تمیمی ُآمدی ،1366 ،ص،341 :
حدیث)779؛ «آن کس که درست از عهده اداره امور برآید ،شایستگی رهبری بر امت را دارد».

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

حرکت کنن��د (خامنهای ،بیانات ... .)1379/12/26 ،وج��ود امیرالمؤمنین 8به عنوان

به باالترین طبقه شایس��تگیها در واقع مس��تلزم داشتن شایستگیهای طبقات پیشین است .طبقات
شایس��تگی عبارتان��د از .1 :اس��تداللی .2 ،ش��غلی .3 ،اثربخش��ی ش��خصی .4 ،ارتباطات.5 ،
بینفردی .6 ،گروهی و  .7سازمانی.

 .4-2مدل شایستگیهای مدیریتی کریپ و منسفلد

این مدل که کریپ و منسفلد )2003( 1ارائهاش کردهاند ،شایستگیها را به سه دستۀ کارکنان ،شغل
و مدیریت بر خود تقسیم میکند که هر یک شامل چند زیرگروه میشود.
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در این مدل مهارتها در ش��ش دس��ته ش��امل «اثربخشی س��ازمانی»« ،تخصص فنی»« ،توسعه و
مش��ارکت دیگران»« ،ارتباطات»« ،عملمحوری» و «اثربخشی ش��خصی» گنجانده شدهاند و هر
یک از آنها دارای تعدادی زیرمجموعه است.

 .4-4مدل شایستگیها براساس هوش هیجانی

در مدل کری و گلدمن ،)2001( 2شایس��تگیها براس��اس هوش هیجانی دستهبندی شدهاند .بدین
منظور شایس��تگیها در جدولی دو بعدی که هر بعد دارای دو طبقه اس��ت ،ارائه میش��وند .در بعد
عمودی دو طبقه «شناسایی» و «ساماندهی» ،و در ُبعد افقی دو طبقه «شایستگیهای شخصی» و
«شایستگیهای اجتماعی» قرار دارند .ترکیب هر یک از طبقات این دو بعد ،شایستگیهای ویژهای
را دربرمیگیرد.

 .4-5مدل مثلث شایستگیها

گارت اونز و همکاران )2003( 3مدل مثلث شایستگیها را ارائه کردهاند .در این مدل شایستگیها
اصلی «شایس��تگیهای کس��ب و کار و اس��تراتژیک»« ،قابلی��ت فردی»،
در قال��ب چه��ار عن��وان
ِ
«مهارتهای منابع انس��انی» و «مهارتهای فرایندهای تغیی��ر و فرهنگ» در درون یک مثلث ارائه
شدهاند.
1. Crip & Mansfield
2. Cary & Goldman
3. Garrett Owens et all
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 .4-3مدل شایستگیهای مدیریتی استون

 .4-6طراحی الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه نهجالبالغه

نایین��ی و تش��کری ( )1391ب��ا بهرهگی��ری از روش نظریه دادهبنی��اد و معادالت س��اختاری ،الگوی
شایس��تگیهای فرماندهان ناج��ا از دیدگاه نهجالبالغ��ه را طراحی کردهاند .آنان ب��ا مراجعه به متن
نهجالبالغ��ه ،شایس��تگیهای مدی �ران و فرمانده��ان را در قال��ب ده مقول��ه کالن و  33زی��ر مقوله
دستهبندی نمودهاند.

حصیرچ��ی و هم��کاران ( )1391برمبنای روش دادهبنیاد ،از متن بیان��ات ،نامهها ،احکام ،فرمانها
و مصاحبهه��ای مق��ام معظ��م رهب��ری (مدظلهالعالی) در طی س��الهای  1368ت��ا  1390الگوی
شایستگی مدیران نظام را متناسب با انتظارات معظمله ارائه کردهاند .نتیجه این تحقیق نشان میدهد
که شایستگی مدیران جمهوری اسالمی ایران ،ضمن وجود اشتراکاتی با الگوهای بیگانه ،از اساس
با آنها تفاوت ماهوی دارد .در این تحقیق هفت مقوله و  55مفهوم به دست آمد.

 .4-8طراحی الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی;
و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نایینی و تش��کری ( )1391برای طراحی الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا ،با بررسی
س��خنان حضرت امام 6و س��خنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر اس��اس نظریه دادهبنیاد
 713ک��د را مش��خص ،و الگ��وی نهایی را مش��تمل بر چهار مقول��ه ،هفت زیرمقول��ه و  84مفهوم
دستهبندی و ارائه کردند.

وفا غفاریان الگوی شایستگی مدیران را در شش گروه کلی زیر ارائه کرده است (غفاریان ،1392 ،ص:)68
 .1دانش و معلومات حرفهای؛
 .2مهارتها (مهارتهای رفتاری ،مهارتهای فکری)؛
 .3ویژگیهای شخصیتی (اعتماد به نفس ،برونگرایی و )...؛
 .4نگرش و بینش (ارزشها و اصولگرایی و )...؛
 .5اعتبار حرفهای (ارتباطات قوی رسمی ،قدرت حرفهای و )...؛
 .6اعتبار عمومی (ارتباطات قوی غیررسمی ،شهرت عمومی و .)...
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 .4-9شایستگیهای مدیریتی (چگونه میتوان سازمان را بهتر اداره کرد)

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

 .4-7الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

 .5مقایسه الگوها

جدول شماره  .1الگوهای شایستگی گروه اول
ردیف
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 .5-1الگوهای گروه اول

ً
الگوه��ای گ��روه اول غیربومی و عموما ترجمهای و متأث��ر از هنجارها و ارزشهای جوامع غربیاند
و نگاه آنها به انس��ان تک ُبعدی و انسانمدارانه اس��ت و در مقایسه با باورها ،اعتقادات و ارزشهای
دینی و بومی ،کاس��تیها و نواقص خاص خود را دارند .جدول خالصه این الگوها در جدول شماره
 1نشان داده شده است.

طراح الگو

1

فریدنبرگ

2

کریپ و
منسفلد

نام الگو

سلسلهمراتب
شایستگی
شایستگیهای
مدیریتی

تعداد
ابعاد

7
3

3

استون

شایستگیهای
مدیریتی

6

4

کری و
گلدمن

شایستگیها
براساس هوش
هیجانی

2

5

گارت اونز
و همکاران

مثلث شایستگیها

4

نام ابعاد

استداللی ،شغلی ،اثربخشی ،ارتباطات،
بینفردی ،گروهی ،سازمانی
کارکنان ،شغل ،مدیریت بر خود
اثربخشی سازمانی ،تخصص فنی ،توسعه و
مشارکت دیگران ،ارتباطات ،عمل محوری و
اثربخشی شخصی
شایستگیهای اجتماعی (آگاهی اجتماعی،
مدیریت ارتباطات) ،شایستگیهای شخصی
(خودآگاهی ،مدیریت خود)
شایستگیهای کسب و کار و استراتژیک ،قابلیت
فردی ،مهارتهای منابع انسانی ،مهارتهای
فرایندهای تغییر و فرهنگ
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بررسیها نشان میدهند که توجه به شایستگیها برای ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها بیشتر
مورد اقبال قرار گرفته و برایناس��اس الگوها و مدلهای مختلفی ارائه ش��ده اس��ت .شماری از آنها،
ترجمهای هس��تند و با اندکی تغییر ارائه ش��دهاند که مبانی فلس��فی و اعتقادیش��ان از حیث نگاه به
انس��ان ،تفاوته��ای عمیقی با مبانی اس�لامی دارند .دس��تهای دیگر با نگاه به باوره��ا ،اعتقادات و
آموزهه��ای دین��ی به تدوی��ن الگو پرداختهاند که س��هم و نقش اعتقادات و باورها چندان برجس��ته و
پررنگ نبوده اس��ت .دس��ته س��وم نیز با بهرهگیری از منابع اس�لامی و آموزههای دینی ،اعم از آیات،
روای��ات و همچنین رهنموده��ای امام خمینی; و مقام معظ��م رهبری(مدظله العال��ی) به ارائه الگو
پرداختهاند .الگوهایی که ذکر شد ،در قالب دو گروه به شرح زیر قابل دستهبندی و تحلیلاند:

 .5-2الگوهای گروه دوم

شناسی متناسب با متون دینی
الگوهای گروه دوم با بهرهگیری از متون دینی و با رویکرد بومی و روش
ِ
ارائه شدهاند که خالصهای از آنها در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول شماره  .2الگوهای شایستگی گروه دوم

ردیف
1

الگوی شایستگیهای
فرماندهان ناجا از
دیدگاه نهجالبالغه

2

3

4

الگوی شایستگی
مدیران نظام در
اندیشه مقام معظم
رهبری (مدظله
العالی)
الگوی شایستگیهای
مدیران و فرماندهان
ناجا از دیدگاه امام
خمینی; و مقام معظم
رهبری (مدظله
العالی)
شایستگیهای
مدیریتی

توان عمومی مدیریتی ،توان فکری ،روحیه
جهادی ،سالمت اعتقادی ،سالمت رفتاری،
سالمت روان ،سالمت مدیریتی ،شایستگی
نظامی ،مدیریت ارزشی ،مهارت اجتماعی

10

حصیرچی
و همکاران
1391

7

مبانی ارزشی؛ رفتاری ،مبانی اعتقادی؛
معرفتی ،تواناییها ،دانش ،مهارت ،آمادگیها،
بینش و بصیرت

نایینی و
تشکری
1391

4

شایستگیهای فردی ،شایستگیهای بینفردی،
شایستگیهای سازمانی ،شایستگیهای بینشی

وفا غفاریان
()1390

6

دانش و معلومات حرفهای ،مهارتها ،نگرش و
بینش ،ویژگیهای شخصیتی ،اعتبار حرفهای،
اعتبار عمومی

در بررس��ی الگوهای یادشده ،مالحظه میشود که در هر یک از آنها ،پیشنهاددهندگان شماری
از ابعاد مورد نظر را متناس��ب با بوم و هنجارهای س��ازمان متبوع خود ارائ��ه کردهاند .الگوهای گروه
اول به س��بب س��نخیت نداش��تن با هنجارها ،ارزشها و ویژگیهای جامعه اس�لامی ایران و داشتن
تفاوته��ای بنیادین با مبانی فکری و فلس��فی (ب��ا اینکه در برخی ابعاد بهتنهای��ی و یا با مالحظاتی
قابل استفادهاند) ،اما به طور کامل برای استفاده در الگوی ارزیابی عملکرد مدیران مناسب نیستند.
الگوه��ای گروه دوم که با ن��گاه بومی و بهرهگیری از منابع غنی اس�لامی ،بهویژه وحی الهی و کالم
زالل اهلبی��ت عصم��ت و طهارت 8اص��ول و رهنمودهای متقن و جامع��ی را در همه زمینهها به
ارمغان آوردهاند ،در تعیین مالکها و معیارهای ارزیابی قابل استفادهاند.
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نایینی و
تشکری
1391
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نام الگو

تعداد
طراح الگو
ابعاد

نام ابعاد

وجه مش��ترک نوشتههای یادش��ده ،تمرکز بر شایس��تگیهای مدیران در سازمانهاست و تالش
بیش��تر آنها بر این بوده اس��ت که شایس��تگیها را با یک نظم و ارتباط منطقی و در قالب مش��خصی
ُ
(«بعد»« ،مؤلفه»« ،شاخص»« ،عوامل» و )...دستهبندی و ارائه کنند.

 .6فرایند تدوین الگو
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1. open coding
2. micro - analysis coding
3. selective coding
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در پاسخ به پرسش این تحقیق و بهمنظور طراحی مدل ارزیابی عملکرد ،ازآنجاکه «شاخصها» پایه
و اساس دستیابی به «ابعاد» و «مؤلفههای» مدل هستند ،نخستین گام ،کسب شاخصهاست که از
محتوای نامهها و خطبههای نهجالبالغه بهدست میآید .لذا مطالب این جستار ،بر محتوای نامهها
و خطبههای نهجالبالغه پایهگذاری ش��ده اس��ت؛ بهاینترتیب که  31نامه و  19خطبه که خطاب به
مدیران و کارگزاران نگاشته و ایراد شدهاند و در احصای «شایستگیها» و طراحی مدل ارزیابی مؤثر
بودهاند ،انتخاب ش��دهاند .برای افزایش دقت و صحت کار از نرمافزار «دانش��نامه علوی» با قابلیت
نمایش متن نهجالبالغه بر اساس پنج نسخه معتبر و مشهور و  260ترجمه منثور 7 ،ترجمه منظوم
و  28شرح استفاده شده است .با توجه به وجود نسخ و ترجمههای مختلف از نهجالبالغه ،در این
نوش��ته نسخه صبحی صالح و ترجمه محمد دشتی مورد اس��تفاده قرار گرفت .با بهرهگیری از روش
نظری��ه دادهبنیاد مبتنی بر اس��تقرا ،بهجای آزم��ون نظریات و مدلهای ارائهش��ده در زمینه «ارزیابی
عملکرد» ،مدلی جدید ،بومی و برگرفته از متون اس�لامی ،طراحی ش��ده است .در فرایند تحلیل از
کدگذاری باز 1،کدگذاری محوری 2و کدگذاری انتخابی 3که اس� ِ�تراوس و کوربین پیش��نهاد دادهاند
(داناییفرد و امامی ،1392 ،ص )101-94استفاده شد .فرایند تفسیر با کدگذاری باز آغاز میشود
و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل ،کدگذاری انتخابی بیشتر مطرح میشود .منظور از
کدگذاری عبارت است از عملیاتی که طی آن دادهها تجزیه ،مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار
یکدیگر قرار داده میشوند (فلیک ،1392 ،ص .)329کدگذاری باز قصد دارد تا دادهها و پدیدهها
را در قال��ب مفاهی��م درآورد .ب��ه این منظور ابتدا دادهه��ا از هم مجزا (تقطیع) میش��وند .عبارتها
(کلمات منفرد یا مجموعهای کوچک از چند کلمه) براساس واحدهای معنایی دستهبندی میشوند
ت��ا تعلیقات و «مفاهیم» (کده��ا) به آنها ضمیمه گردند (هم��ان ،ص« .)330کدگذاری محوری»
فرایند ربطدهی مقولهها به زیرمقولههایشان و پیوند دادن مقولهها در سطح ویؤگیها و ابعاد است.

ای��ن کدگذاری به این دلیل محوری نامیده ش��ده اس��ت که کدگذاری ح��ول محور یک مقوله تحقق
مییاب��د (داناییفرد و هم��کاران ،1392 ،ص« .)97کدگذاری انتخابی» فرایند یکپارچهس��ازی و
بهبود مقولههاس��ت .کدگذاری انتخابی ،کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعیتر ادامه میدهد.
در این مرحله ش��کلگیری و پیوند هر دس��تهبندی با دیگر گروهها تش��ریح میشود (فلیک،1392 ،
ص.)337
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برای کس��ب ش��اخصها از محتوای نامهها و خطبهها ،ابتدا مضامین اس��تخراج میش��وند و سپس
ب��ا تجزی��ه و تحلیل مضامین ،مفاهیم و مقولهها کش��ف میگردند .در حقیق��ت ،نگارنده در خالل
تحلی��ل یک خطب��ه و نامه به این نکته پی خواهد برد که امام علی 8از کلمات و عباراتی اس��تفاده
میکند که موضوعات قابل بحثی را درباره پدیده مورد بررس��ی برجس��ته میسازند .دغدغه یا تأکید
امام علی بر یک موضوع در عبارتی کوتاه یا حتی در اصطالح و واژهای متجلی میش��ود .تأکید
نگارنده بر همین موضوع به دلیل اهمیتی که از دیدگاه امام علی 8دارد ،ممکن است در عبارات،
ً
واژگان و اصطالحات مشابهی مجددا در خالل خطبهها و نامههای او تکرار شود و پیدرپی بر آنها
تأکی��د رود .تفکی��ک عبارات و حتی کلمات و قرار دادن آنها در یک جدول ،فرایند کدگذاری نامیده
میش��ود .این عبارات ح��اوی نکات کلیدیاند ک��ه «مضمون» از دل این واحده��ای اولیه یا همان
گزارههای برگرفته از متن نامهها و خطبهها اس��تخراج میش��ود .بر اس��اس تجزیه و تحلیل مضامین
استخراجشده از نامهها و خطبههای ،مضامین در قالب مفاهیم و سپس مفاهیم تدوینشده در قالب
مقولهه��ای فرعی و مقولههای اصلی طبقهبندی ش��دهاند و در نهایت با رویک��ردی نظاممند ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای مدل ارزیابی عملکرد مدیران تدوین شده است .بدینمنظور ابتدا با مراجعه
به ترجمه و ش��رح نهجالبالغه در بخش نامهها ،نکات کلیدی و دادههای قابل اس��تفاده ،اس��تخراج
و تجزیه و تحلیل میش��وند .س��پس جدولی ترس��یم میگردد که دارای چهار ستون است :در ستون
نخس��ت ،نش��انگر یا شماره نامه ،در س��تون دوم متن اصلی (عربی) ،در س��تون سوم ترجمه آن و در
ستون انتهایی ،مضمونها (کدهای) هر نکته کلیدی قید میشود .برای نمونه ،کدگذاری نامه پنجم
در جدول شماره  3آمده است.
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 .6 -1چگونگی دستیابی به شاخصهای الگو

جدول شماره  .3نکات کلیدی و کدها از نامههای نهجالبالغه (کدگذاری باز)

همانا پست فرمانداری برای تو
وسیله آب و نان نبوده ،بلکه امانتی
در گردن تو است؛ باید از فرمانده
و امام خود اطاعت کنی .تو حق
نداری نسبت به رعیت استبدادی
ورزی ،و بدون دستور به کار
مهمی اقدام نمایی ،در دست تو
اموالی از ثروتهای خدای بزرگ
و عزیز است ،و تو خزانهدار آنی تا
به من بسپاری ،امیدوارم برای تو
بدترین زمامدار نباشم ،با درود.

امانت دانستن
مسئولیت
اطاعتپذیری
ظلم نکردن به
زیردستان
تبعیتپذیری
حفظ بیتالمال

با توجه به جدول ش��ماره « 3چکیده عبارات» که در نخس��تین مرحله کدگذاری استخراج میشود،
«مضمون» (کد) نام دارد .بهمنظور یافتن مضامین مرتبط با موضوع نوش��ته ،همه  31نامه مورد نظر
از نهجالبالغه گزارهبندی ،مطالعه و بررسی شدند که در نهایت  551مضمون بهدست آمد .با توجه
ب��ه تع��داد فراوان آنها ،برای نمونه فق��ط مضامین مربوط به نامهه��ای  4و  5را در اینجا ذکر میکنیم
(جدول شماره.)4
جدول شماره  .4مضامین نامههای نهجالبالغه به تفکیک شماره نامه

شماره نامه
4

54

5

تعداد
کدها

مضامین (کدها) نامههای نهجالبالغه
سازماندهی
ابالغ دستور بهصورت برخورد قاطع با افراد
نیروها
سرکش و متمرد
صریح و روشن
بهکارگیری نیروهای با انگیزه
امانت دانستن
مسئولیت

اطاعتپذیری
حفظ بیتالمال

ظلم نکردن به
زیردستان

هدایت
نیروها
تبعیتپذیری

5

5

ش��ماره نامههای برگزیده از نهجالبالغه و تعداد مضامینی که از هر نامه اس��تخراج ش��ده ،بهش��رح
جدول زیر است:
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نشانگر
متن
(شماره نامه)
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
يس َلک ِب َط ْع َم ٍة
نامه  5و ِ َإن عملک ل
ٌَ ْ َ
ُ
َول َّ
کن ُه ِفی ع ُن ِقک أ َمانة َ َوأنت
نامه به
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
يس
اشعث
َمست َر ْع َی ْ ِ َلم َن فوق َک ،ل َ لاَ
ابن قیس لک أن لاَّتفتات ِفی ر ِع ٍية و
َ
َُ
َ
فرماندار تخ ِاط َر ِإ ِب َو ِثیق ٍة َو ِفی يديک
ٌ
َّ َ َّ َ َ َّ
آذربایجان َمال م ْن َمال الله عز وجل
َو َأ ْن َت ِم ْن ُخ َِّزانه ِ َح َّتی ُت َس ِّل َمهُ
َ ِ َ ِّ َِ لاَّ ِ َ َ َ
ِإل لاَی َول َعل َی أ أ کون ش َّر
َ َّ لاَ
الس ُم
ُو ِتک لک و

گزاره منتخب (ترجمه)

مضمون (کد)

جدول شماره  .5شماره نامه و تعداد مضامین استخراج شده
شماره تعداد مضمون استخراج شماره
نامه
شده
نامه

تعداد مضمون
استخراج شده

شماره تعداد مضمون استخراج
شده
نامه

5

5

22

5

52

5

11

8

27

33

53

247

12

10

34

13

56

5

13

5

36

14

59

8

14

7

38

12

60

7

15

6

42

6

61

7

16

6

43

9

69

25

18

9

45

53

76

4

19

6

46

9

79

3

20

2

جمع
کل

 31نامه

 551مضمون

تع��داد کل مضامین مربوط به نامهها  551مورد اس��ت که تع��داد پنجاه مضمون بیش از یکبار و در
مجموع  123مرتبه تکرار ش��دهاند .با حذف موارد تکراری 475 ،مضمون به دس��ت آمد .با توجه به
تعداد فراوان مضامین ،تعدادی از مضامین نامهها برای نمونه در جدول شماره  6ذکر شده است.

ردیف

2
3
-جمع کل مضامین یک
بار استخراجشده از
نامههای نهجالبالغه

فراوانی

ابالغ دستور به صورت
صریح و روشن
برخورد قاطع با افراد
سرکش و متمرد
سازماندهی نیروها

2

9

تبعیتپذیری

4

1

--

-----

--

1

-----

--

مبارزه با رشوه
474
پرهیز دادن دیگران از راه
475
نادرست

1
1
551

55
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1

جدول شماره  .6مضامین استخراجشده از نامههای نهجالبالغه
عنوان مضمونهای
عنوان مضمونهای
فراوانی ردیف
استخراج شده
استخراج شده
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4

5

21

4

50

13

همانن��د فرایندی که برای نامهها طی ش��د ،در خصوص خطبهها نی��ز انجام گرفت .همه
ن��وزده خطب��ه مورد نظر از نهجالبالغه مورد مطالعه و بررس��ی قرار گرف��ت که  154مضمون
ک بار و در مجموع چهل بار تکرار ش��دهاند .با حذف
بهدس��ت آمد .هفده مضمون بیش از ی 
موارد تکراری  131مضمون با حداقل یک بار تکرار به دس��ت آمد .ش��ماره خطبهها و تعداد
مضامینی که استخراج شده ،بهترتیب در جداول شماره  7و  8آمده است:
جدول شماره  .7شماره خطبه و تعداد مضامین استخراج شده

شماره خطبه
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ردیف

1
2
3
-جمع کل
مضامین یک بار
استخراجشده
از نامههای
نهجالبالغه

4
4
28
6
19
5
3

3
4
8
9
16
9

51
63
64
66
93
123
جمع کل

124
171
199
203
206
241
 19خطبه

جدول شماره  .8مضامین استخراج شده از خطبههای نهجالبالغه
عنوان مضامین
عنوان مضامین
فراوانی ردیف
استخراجشده
استخراجشده

بصیرتگرایی
تحلیل صحیح از اوضاع
تدبیر در امور
-----

1
1
1
--

-129
130
131

13
6
7
4
4
2
 154مضمون

----پرهیز از دشنام
واقعبینی
بهرهگیری از فرصتها

فراوانی

-1
1
1
154

در مجم��وع کل مضامی��ن استخراجش��ده از نامهه��ا و خطبهها  705موردند ک��ه  606مورد آن
دستکم یکبار تکرار شدهاند .با بررسی مضمونها مشخص شد که  67مضمون (پنجاه مضمون
از نامهه��ا و هف��ده مضمون از خطبهها) بیش از یک بار تکرار ش��دهاند و دفع��ات تکرار آنها به 163
ً
مورد میرسد .همچنین  16مضمون مشترک بودهاند و عینا در هر دو وجود دارند که شماری از آنها
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10
11
27
29
34
42
48

تعداد مضمون
استخراج شده

شماره خطبه

تعداد مضمون
استخراج شده

شماره خطبه

تعداد مضمون
استخراج شده

 .6 -2چگونگی دستیابی به ابعاد و مؤلفهها

برای بهدس��ت آوردن ابعاد و مؤلفهها ،با تجزیه و تحلیل مضامین (ش��اخصهای استخراجش��ده)،
مفاهیم و مقولهها کش��ف میش��وند .پس از آنکه نکات کلیدی کدگذاری ش��دند ،کدهای حاصل
تحلی��ل و آن دس��ته از کدها یا مضمونها که به موضوع مش��ترکی اش��اره دارن��د ،در قالب «مفهوم»
گروهبندی میشوند .سپس مفاهیم مشترک در کنار یکدیگر تشکیل یک مقوله میدهند؛ بدین ترتیب
که بر اس��اس تجزیه و تحلیل مضامین استخراجش��ده از نامهها و خطبههای نهجالبالغه ،مضامین
در قالب مفاهیم و س��پس مفاهیم تدوین میش��وند و در قالب مقولههای فرعی و مقولههای اصلی
طبقهبندی میگردد و در نهایت با رویکردی نظاممند ،ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهای مدل ارزیابی
عملکرد تدوین میشود.

 .6-3تبدیل مضامین نامهها و خطبهها به مفاهیم
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در مرحله مفهومس��ازی یا کش��ف مؤلفهها ،مضامینی که با هم س��نخیت و تناس��ب دارند ،در قالب
مفهوم��ی ک��ه انتزاعیتر و دربرگیرنده همه مضامین اس��ت ،پدیدار و دس��تهبندی میش��ود .حاصل
مطالعه و بررس��ی  310گزاره از نامهها و خطبهها ،استخراج  705مضمون بود .مضمونهای دارای
معانی و مفاهیم نزدیک به هم و مش��ترک ،بهصورت واژگانی انتزاعیتر و در قالب مفهوم دستهبندی
و مفهومپردازی ش��دند که در واقع همان مؤلفههای الگو هس��تند .بر اساس این روش مضمونهای
دارای معان��ی و مفاهی� ِ�م نزدی��ک به هم و مش��ترک ،ذی��ل واژهای انتزاعیتر به نام مفهوم دس��تهبندی
ش��دند که حاصل آن تش��کیل  42مفهوم اس��ت .برای مثال ،مفهوم «مش��ورت و رایزنی» از دوازده
مضمون (شاخص) تشکیل شده است که عبارتاند از .1 :مشورت در کارها .2 ،مذاکره با نخبگان
و متفک �ران .3 ،اس��تفاده از نظرات کارشناس��ان و متخصصان .4 ،عقالنی��ت در کارها .5 ،پرهیز از
مشورت با ترسو .6 ،معاشرت با افراد پارسا و بلندنظر .7 ،پرهیز از مشورت با بخیل .8 ،همراهی و
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بی��ش از یک بار تکرار ش��دهاند .تعداد این مضمونها در نامهها  28و در خطبهها  22مورد اس��ت.
پس از بررس��ی و محاس��به مضمونهایی ک��ه در نامهها و خطبهه��ا بیش از یکبار تکرار ش��دهاند،
مش��خص شد که «رعایت عدالت» با ش��ش بار تکرار« ،داشتن روحیه جهادی» با پنج بار تکرار ،و
«اطاعتپذیری»« ،خداترس��ی»« ،جلب رضایت خداوند»« ،تبعیتپذیری» و «گش��ادهرویی» با
چهار بار تکرار ،دارای باالترین فراوانی بودهاند و بقیه مضامین ،دو و س��ه مورد فراوانی داشتهاند .در
مرحله بعدی این مضامین به مفاهیم تبدیل میشوند که ابعاد و مؤلفههای مدل را شکل میدهند.

ارتباط با اهل تقوا .9 ،پرهیز از مش��ورت با حریص .10 ،عدم غفلت .11 ،بهکارگیری افراد براس��اس
امتحان و مشورت .12 ،درست اندیشیدن.
شکل شماره  ،1نشاندهنده مفهوم «مشورت و رایزنی» است که از  12مضمون تشکیل شده است.
شکل شماره  .1مضمونهای شکلدهنده مفهوم مشورت و رایزنی

هؾَرت در

هذاکزُ ثب
ًخجگبى ٍ
هتفکزاى

اعتفبدُ اس
ًظزات
کبرؽٌبعبى ٍ
هتخققبى

پزّیش اس
هؾَرت ثب
حزیـ
هفَْم

ّوزاّی ٍ
ارتجبط ثب
اّل تقَا

هؼبؽزت
ثب افزاد
پبرعب ٍ
ثلٌذًظز

هؾَرت ٍ رایشًی

ػقالًیت در
کبرّب

ػذم غفلت
ثِکبرگیزی افزاد
ثزاعبط اهتحبى
ٍ هؾَرت

پزّیش اس
هؾَرت ثب
تزعَ

درعت
اًذیؾیذى

ایند تبدیل مضامین نامهها و خطبهها به مفهوم به دس��ت آمد ،از
هر یک از  42مفهومی که با طی فر ِ
دػزچند
مفهومیثٝدر دو یا
مضامینٚبه لحاظ
ممکن است این
�کیل شده
مضامین
�ماری
ٞش یه اص ش�
آٔذ ،اص ؿٕبسی
ارتباط ٔفْٟٛ
خٌجٞٝب ثٝ
ٔوبٔیٗ ٘بٔٞٝب
فشایٙذِکهسجذیُ
تش�ًی
و ٝثب
ٔفٟٔٛی
42
58
که
مضامینی
تعداد
با
اه
ر
هم
آمده
ت
دس
ه
ب
مفهوم
42
همه
اساس
ن
ای
ر
ب
باشند.
شده
ار
ر
تک
دیگر
مفهوم
ٔوبٔیٗ سـىیُ ؿذ ٜؤٕ ٝىٗ اػز ایٗ ٔوبٔیٗ ثِ ٝحبٍ اسسجبى ٔفٟٔٛی دس د ٚیب چٙذ ٔف ْٟٛدیٍش
آنها را پشتیبانی کردهاند ،در جدول زیر آمدهاند.

سىشاس ؿذ ٜثبؿٙذ .ثشایٗاػبع ٔ 42 ٕٝٞف ْٟٛثٝدػزآٔذٕٞ ٜشا ٜثب سٔذاد ٔوبٔیٙی و ٝآٟ٘ب سا دـشیجب٘ی
وشدٜا٘ذ ،دس خذ َٚصیش آٔذٜا٘ذ.
خذٍل ؽوبرُ  .9هفبّین اعتخزاجؽذُ اس ًبهِّب ٍ خغجِّبی ًْحالجالغِ ٍ تؼذاد هضبهیي آًْب
ردیف
1
2
3
4
5

ًبم هفَْم
ٔؤٔٗ
ٔشمی
ٔشٛوُ
أ ُٞجبسص ٜثب ٘فغ
آخشرٌشا

فزاٍاًی هضبهیي
44
76
17
43
25

ردیف
22
23
24
25
26

ًبم هفَْم
لبًْ
ٚالیزٔذاسی
ٔؼئِٛیزدزیشی
البٔ ٝفشائن
ٚفبی ثٟٓ ٝذ

فزاٍاًی هضبهیي
24
14
34
19
18
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کبرّب

اختٌبة اس
هؾَرت ثب
ثخیل

جدول شماره  .9مفاهیم استخراجشده از نامهها و خطبههای نهجالبالغه و تعداد مضامین آنها
فراوانی مضامین
نام مفهوم
فراوانی مضامین ردیف
نام مفهوم
ردیف
1
24
قاطع
22
44
مؤمن
2
14
والیتمداری
23
76
متقی
3
34
مسئولیتپذیری
24
17
متوکل
4
19
اقامه فرائض
25
43
اهل مبارزه با نفس

همانگونه که در جدول باال مش��اهده میشود ،بعضی مفاهیم ،مضامین پشتیبانیکننده بیشتری
دارند .مفاهیم «متقی» و «هوش��مندی» با  76مضمون« ،قدرت تش��خیص» با ش��صت مضمون،
«توج��ه به زیردس��تان» با پنجاه مضم��ون« ،محبتورزی» با  48مضم��ون ،و «تالش و جدیت» با
 46مضمون ،بیشترین فراوانی را دارند .تا این مرحله که این تعداد مضامین احصا شدند ،طی چند
مرحله دیگر که گزارهها بررسی شدند ،مضمون جدید دیگری از نامهها و خطبهها به دست نیامد تا
به مضامین اضافه گردد .بهاینترتیب و بر اساس راهبرد روش دادهبنیاد ،اشباع نظری مفاهیم و کفایت
نظری حاصل ش��د و میتوان بر اس��اس مضامین استخراجش��ده از نامهها و خطبههای نهجالبالغه،
مفهومسازی کرد و وارد مرحله بعدی ،یعنی «کدگذاری محوری» شد و مقولهها را تعیین کرد.

59
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وفای به عهد
26
پیشگامی
27
تالش و جدیت
28
خستگیناپذیری
29
شهادتطلبی
30
ایستادگی
31
شجاعت
32
شناخت سازمان
33
شناخت نیروها
34
توان سازماندهی
35
توانمندسازی
36
کادرسازی
37
کنترل و نظارت
38
هوشمندی
39
مشورت و رایزنی
40
 41آیندهسازی و آیندهنگری
مدیریت زمان
42
 1296مضمون
 42مفهوم
جمع کل
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

آخرت گرا
دلبسته نبودن به دنیا
توال و تبرا
دفاع از ارزشها
دشمنشناسی
قدرتتشخیص
آگاهی
محبتورزی
عدالت ورزی
خیرخواهی
اخالص و ایثار
تواضع و فروتنی
توجه به زیردستان
در دسترس بودن
قدرت تعامل
منضبط
تبعیتپذیر

25
37
34
26
19
60
33
48
45
32
14
28
50
14
24
22
14

18
20
46
36
24
30
16
16
40
28
42
30
32
76
12
16
18

 .6-4شکلگیری زیرمقولهها (کدگذاری محوری)
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پ��س از «کدگ��ذاری باز» نوبت به «کدگذاری محوری» میرس��د که ه��دف آن برقراری ارتباط بین
مفاهی��م و مقولههای بهدس �تآمده اس��ت .با کدگذاری ن��کات کلیدی ،کدهای حاص��ل تحلیل و
آن دس��ته از کدهایی که به موضوع مش��ترکی اشاره دارند ،گروهبندی میش��وند .این محور مشترک،
«مفه��وم» ن��ام میگیرد .مفاهیم مش��ترک در کنار یکدیگر تش��کیل یک «مقول��ه» میدهند .در واقع
حاصل مرحله کدگذاری باز ،رس��یدن به مقولههاس��ت .در این مرحله از طریق مقایس��ه هر مفهوم
ب��ا مفاهیم دیگر ،محورهای مش��ترک دیگری یافت میش��وند که عنوان «مقوله» ب��ه خود میگیرند.
عنوانهایی که برای مقولهها تعیین میش��وند ،در مقایس��ه با مفاهیم ،انتزاعیترند و سطحی باالتر را
تحلیلی انجام مقایسات برای برجستهسازی شباهتها و
نش��ان میدهند .آنها از طریق همان فرایند
ِ
تفاوتها که در سطح پایینتر برای تولید مفاهیم استفاده شد ،تولید میشوند (داناییفرد و همکاران،
 ،1392ص .)96عامل دیگری که در انتخاب عنوان مقوله نقش دارد ،ش��ناخت حیطههای مشترک
و همسنخ یک موضوع است .ب ه عبارت دیگر تالش بر آن بود تا مفاهیمی که پس از تجمیع منطقی
با رویکرد سیس��تمی میتوانند ی��ک جزء مرتبط با موضوع کلی را تبیی��ن و تعریف کنند ،ذیل عنوان
مقولهای خاص س��اماندهی ش��وند .برایناس��اس و از طریق بهکارگیری فن مقایسه مستمر ،مفاهیم
یکایک زیرمقولهها با موضوع مشترک به شرح زیر یافت شد:
هر زیرمقوله شامل تعدادی مفهوم است .برای نمونه ،زیرمقوله «بندگی خداوند» از چهار مفهوم
«مؤمن»« ،متقی»« ،متوکل» و «اهل مبارزه با نفس» تشکیل شده است .زیرمقوله «بندگی خداوند» نیز
در ذیل مقوله «اعتقادی» قرار میگیرد .بندگی خداوند ،نخستین مقولهای است که از دادهها استخراج
میشود .شکلگیری همه زیرمقولهها و مفاهیم مرتبط (سیزده زیرمقوله و  42مفهوم) بهترتیب در زیر
آمده است .هر کدام از این موارد ،بیانگر یک زیرمقوله و مفاهیم شکلدهنده آن است.
 .1زیرمقوله بندگی خداوند ،با چهار مفهوم شامل :مؤمن ،متقی ،متوکل و اهل مبارزه با نفس؛
 .2زیرمقوله معادگرایی ،با دو مفهوم شامل :آخرتگرا و دلبسته نبودن به دنیا؛
 .3زیرمقوله اصولگرایی ،با دو مفهوم شامل :توال و تبرا ،دفاع از ارزشها؛
 .4زیرمقوله بصیرتمندی ،با سه مفهوم شامل :قدرت تشخیص ،دشمنشناسی ،آگاهی؛
 .5زیرمقول��ه اخالقی ،با پنج مفهوم ش��امل :محبتورزی ،خیرخواه��ی ،تواضع ،اخالص و
ایثار ،عدالتورزی؛
 .6زیرمقول��ه ارتباط��ی ،با س��ه مفهوم ش��امل :در دس��ترس بودن ،ق��درت تعام��ل ،و توجه به
زیردستان؛

 .2صیشٔمٔٔ ِٝٛبدٌشایی ،ثب دٔ ٚف ْٟٛؿبُٔ :آخشرٌشا  ٚدَثؼش٘ ٝجٛدٖ ث ٝد٘یب؛
 .3صیشٔم ِٝٛاكٌَٛشایی ،ثب دٔ ٚف ْٟٛؿبُٔ :سٛال  ٚسجشا ،دفبّ اص اسصؽٞب؛
 .4صیشٔم ِٝٛثلیشرٔٙذی ،ثب ػٔ ٝف ْٟٛؿبُٔ :لذسر سـخیق ،دؿٕٗؿٙبػی ،آٌبٞی؛

انتخابی)سایض٘یٛٞ ،ؿٕٙذیٔ ،ذیشیز صٔبٖ ،آیٙذٜػبصی.
ٔـٛسر ٚ
ٔف ْٟٛؿبُٔ:
سحِٛی ،ثب
(کدگذاری
چٟبسهها
گیری مقول
صیشٔمِٝٛشکل
.6-5 .13
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 .5صیشٔم ِٝٛاخاللی ،ثب دٙح ٔف ْٟٛؿبُٔٔ :حجزٚسصی ،خیشخٛاٞی ،سٛاهْ ،اخالف  ٚایثبس،
 .7زیرمقوله انضباطی ،با سه مفهوم شامل :منضبط ،تبعیتپذیر ،قاطع؛
ٓذاِزٚسصی؛
 .8زیرمقول��ه تکلیفگرای��ی ،با چهار مفهوم ش��امل :والیتم��داری ،مس��ئولیتپذیری ،اقامه
 .6صیشٔم ِٝٛاسسجبًی ،ثب ػٔ ٝف ْٟٛؿبُٔ :دس دػششع ثٛدٖ ،لذسر سٔبُٔ ٚ ،سٛخ ٝث ٝصیشدػشبٖ؛
فرائض ،وفای به عهد؛
دزیش ،لبًْ؛
سجٔیز
ٔٙوجي،
ا٘وجبًی ،ثب ػٝ
.7
جدیت ،خستگیناپذیری ،پیشگامی،
تالش و
شامل:
ؿبُٔ:مفهوم
ٔفْٟٛچهار
مجاهدت ،با
صیشٔم ِٝٛزیرمقوله
.9
ٌشایی ،ثب چٟبس ٔف ْٟٛؿبُٔٚ :الیزٔذاسیٔ ،ؼئِٛیزدزیشی ،البٔ ٝفشائنٚ ،فبی ثٝ
سىّیف
تطلبی.
 .8صیشٔم ِٝٛشهاد
ٟٓذ؛  .10زیرمقوله استقامت و پایداری ،با دو مفهوم شامل :ایستادگی ،شجاعت؛
شناخت نیروها؛
سازمان،
شامل:
ؿبُٔ:مفهوم
محیطی ،با دو
شناخت
 .11زیرمقوله
دیـٍبٔی ،ؿٟبدرًّجی.
٘بدزیشی،
شناختخؼشٍی
خذیز،
سالؽ ٚ
چٟبس ٔفْٟٛ
ٔدبٞذر ،ثب
 .9صیشٔمِٝٛ
�ازماندهی ،کادرس��ازی،
�امل :توان س�
مفهوم ش�
ٔفْٟٛچهار
(کاردانی) ،ب��ا
خبرگ��ی
صیشٔمِٝٛزیرمقول��ه
.12
ؿدبٓز؛
ایؼشبدٌی،
ؿبُٔ:
دبیذاسی ،ثب دٚ
اػشمبٔز ٚ
.10
توانمندسازی ،کنترل و نظارت؛
 .11صیشٔم ِٝٛؿٙبخز ٔحیٌی ،ثب دٔ ٚف ْٟٛؿبُٔ :ؿٙبخز ػبصٔبٖ ،ؿٙبخز ٘یشٞٚب؛
 .13زیرمقوله تحولی ،با چهار مفهوم ش��امل :مش��ورت و رایزنی ،هوش��مندی ،مدیریت زمان،
 .12صیشٔم ِٝٛخجشٌی (وبسدا٘ی) ،ثب چٟبس ٔف ْٟٛؿبُٔ :سٛاٖ ػبصٔبٖدٞی ،وبدسػبصی ،سٛإ٘ٙذػبصی ،وٙششَ
آیندهسازی.
ِ٘ ٚبسر؛

یافتن محور مش��ترک ،که به ش��کلگیری مفاهیم از کدها و
(کذگذاری برای
کدها با یکدیگر
مقایس��ه
ؽکلایند
 .6-5در فر
اًتخبثی)
هقَلِّب
گیزی
عملکرد ش�
ارزیابی
الگوی
ٔحٛسصها و
یبفشٗ ش��اخ
ثشایدر واقع
انجامید،
مفاهی��م
ٔمبیؼ�ٝا از
زیرمقولهه�
�کلصیشٔمِٞٝٛب
وذٞب ٚ
ٔفبٞیٓ اص
ٌیشی
هایؿىُ
ٔـششن،مؤلفوٝه ثٝ
یىذیٍش
وذٞب ثب
دس فشایٙذ
مند بر
ؿىُ نظام
ّٕٓىشدالگویی
هدف ارائه
اٍِٛیهها با
مفاهیم و مقول
سازی
پارچ
تحلیل و یک
گرفت.
اساس ٚسحّیُ ٚ
سدضیٝ
ٌشفز.
اسصیبثی
ٔؤِفٞٝبی
ٞبه ٚ
ؿبخق
تجزیه ودس ٚالْ
ا٘دبٔیذ،
اص ٔفبٞیٓ
کدگذاری انتخابی صورت میگیرد .برایناس��اس ش��کلگیری مقولهها در نهایت به ظهور و تدوین
یهدبسچٝػبصی ٔفبٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛب ثب ٞذف اسائ ٝاٍِٛیی ِ٘بْٔٙذ ثشاػبع وذٌزاسی ا٘شخبثی كٛسر ٔیٌیشد.
الگ��وی ارزیابی عملکرد میانجام��د .فرایند تولید مضمون ،مفهوم ،مقولهها و ش��کلگیری الگوی
ثشایٗاػبع ؿىٌُیشی ٔمِٞٝٛب دس ٟ٘بیز ثُٟٛ ٝس  ٚسذٚیٗ اٍِٛی اسصیبثی ّٕٓىشد ٔیا٘دبٔذ .فشایٙذ سِٛیذ
ارزیابی برابر شکل زیر است:
ٔؤٕ ،ٖٛفٔ ،ْٟٛمِٞٝٛب  ٚؿىٌُیشی اٍِٛی اسصیبثی ثشاثش ؿىُ صیش اػز:

هتي ًبهِ
یب خغجِ

گشارُ هٌتخت اس
ًبهِ یب خغجِ

کؾف هفبّین
اس هضبهیي

کؾف هقَلِّب
اس هضبهیي

کذگذاری هحَری

کذگذاری
اًتخبثی

اعتخزاج هضوَى
اس گشارُ هٌتخت

تذٍیي
الگَ
گزدآٍری دادُّب (اعالػبت)

کذگذاری ثبس

21

61
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)1396
رٍػداده
اعبطروش
ػولکزدبر ثزاساس
عملکرد
الگوی
فرایند .شکل
ؽکل.2
شکل شماره
(نگارنده)1396،
بنیاد (ًگبرًذُ،
دادُثٌیبد
ارزیابیبثی
الگَی ارسی
گیریگیزی
فزایٌذ ؽکل
ؽوبرُ 2

�ان کدگذاری و با فرایندی که تش��ریح ش��د ،چه��ار مقوله ُ(بعد) ش��امل :اعتقادی
در پای� ِ
(بینشی و نگرشی) ،ویژگیهای شخصیتی ،مدیریت جهادی ،و دانشی و مهارتی 13 ،مؤلفه،
 42شاخص و  1296مضمون یا نشان بهدست آمد.
 .6-5-1مقوله اول :اعتقادی (بینشی و نگرشی)
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جدول شماره  .10مقوله اعتقادی و زیرمقولهها و مفاهیم مرتبط و تعداد مضمون آن
مقوله اول :اعتقادی (بینشی و نگرشی)
زیر
مقولهها

 .2معادگرایی

 .1بندگی خداوند

.4بصیرتمندی

.3اصولگرایی

دلبسته تولی و دفاع از دشمن قدرت
اهل مبارزه
آخرتگرا
مفاهیم مؤمن متقی متوکل
نبودن به دنیا تبری ارزشها شناسی تشخیص
با نفس
تعداد
مضمون
جمع

44

76

17
180

43

37

25
62

 .6-5-2مقوله دوم :ویژگیهای شخصیتی

26

34
60

19

60
112

جمع

آگاهی 11

33

414
414

این مقوله س��ه زیرمقول��ه (مؤلفه) و یازده مفهوم و  315مضم��ون دارد .زیرمقوله اخالقی دارای پنج
مفه��وم و  167مضم��ون ،زیرمقوله ارتباطی دارای س��ه مفهوم و  88مضم��ون و زیرمقوله انضباطی
دارای سه مفهوم و شصت مضمون است .جدول شماره  11نمایانگر این موارد است.
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ای��ن مقوله چه��ار زیرمقوله (مؤلفه) و ی��ازده مفهوم و  414مضم��ون دارد .زیرمقوله بندگی خداوند
دارای چه��ار مفهوم و  180مضمون ،زیرمقوله معادگرایی دارای دو مفهوم و  62مضمون ،زیرمقوله
اصولگرایی دارای دو مفهوم و ش��صت مضمون و زیرمقوله بصیرتمندی دارای س��ه مفهوم و 112
مضمون است .جدول شماره  10نمایانگر این موارد است.

جدول شماره  .11مقوله ویژگیهای شخصیتی و زیرمقولهها و مفاهیم مرتبط و تعداد مضمون آن
مقوله دوم :ویژگیهای شخصیتی

زیر
مقولهها
محبت ورزی

عدالت ورزی

خیرخواهی

تواضع و فروتنی

اخالص و ایثار

توجه به زیردستان

در دسترس بودن

قدرت تعامل

منضبط

تبعیت پذیر

11

48

45

32

28

14

50

14

24

22

14

24

315

88

167

315

60

 .6-5-3مقوله سوم :مدیریت جهادی

این مقوله ،سه زیرمقوله (مؤلفه) ده مفهوم و  257مضمون دارد .زیرمقوله تکلیفگرایی دارای چهار
مفهوم و  85مضمون ،زیرمقوله مجاهدت دارای چهار مفهوم و  126مضمون و زیرمقوله استقامت
و پایداری دارای دو مفهوم و  46مضمون است .جدول شماره  12نمایانگر این موارد است.
جدول شماره  .12مقوله مدیریت جهادی و زیرمقولهها و مفاهیم مرتبط و تعداد مضمون آن
مقوله سوم :مدیریت جهادی
زیر
مقولهها

 .1تکلیفگرایی

 .3اسقامت و
پایداری

 .2مجاهدت

تعداد
مضمون
جمع

14

19

34

18

20

85

 .6-5-4مقوله چهارم :دانشی و مهارتی

36

46
126

24

ایستادگی شجاعت 10
16

30
46

257
257

این مقوله نیز دارای سه زیرمقوله (مؤلفه) ،ده مفهوم و  310مضمون است .زیرمقوله شناخت محیطی
دارای دو مفهوم و  56مضمون ،زیرمقوله خبرگی دارای چهار مفهوم و  132مضمون و زیرمقوله تحولی
دارای چهار مفهوم و  122مضمون میباشد .جدول شماره  13نمایانگر این موارد است.
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تالش و خستگی شهادت
ت اقامه وفای به
والیت مسئولی 
پیشگامی
مفاهیم
جدیت ناپذیری طلبی
مداری پذیری فرائض عهد

جمع

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

تعداد
مضمون
جمع

 .1اخالقی

 .3انضباطی
قاطع

مفاهیم

 .2ارتباطی

جمع

جدول شماره  .13مقوله دانشی و مهارتی و زیرمقولهها و مفاهیم مرتبط و تعداد مضمون آن
مقوله چهارم :دانشی و مهارتی
زیر مقولهها

شناخت سازمان

شناخت نیروها

توان سازماندهی

توانمند سازی

کادر سازی

کنترل و نظارت

هوشمندی

مشورت و رایزنی

آیندهنگری و
آیندهسازی

10

16

40

28

42

30

32

76

12

16

18

310
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56

132

122

310

 .7جمعبندی و ارائه مدل

مقوله شایس��تگی و توجه به شایستهس��االری ،ریش��ه در دین مبین اس�لام دارد و در قرآن نمونههای
بس��یاری وجود دارد که بر شایس��تگی و اهلیت کارگزاران داللت میکند .در سیره پیامبر اکرم 2آن
حضرت در کنار ایمان و تعهد« ،لیاقت» و «شایستگی» را نیز لحاظ میکرد .یکی از شخصیتهای
مؤثر و روشنگر در جهت تبیین معیارهای شایستگی کارگزاران و مدیران حکومتی ،شخصیت واالی
امام علی 8اس��ت .س��خنان و رفتار و عملکرد ایش��ان در صحنههای گوناگون سیاسی و اجتماعی
دربرگیرن��ده تبیین صفات و دس��تورهایی برای حاکمان ،اس��تانداران و مدیران حکومتی اس��ت که با
مطالعه و بررس��ی مجموعه آنها میتوان معیارهایی را برای ارزیابی شایس��تگیهای مدیران به دست
آورد .در س��یره علوی ،شایس��تگی مدیران و کارگ �زاران جایگاهی وی��ژه دارد و در نهجالبالغه موارد
متعددی از شایس��تگیهای مورد نیاز برای مدیران در زمینههای مختلف بیان ش��ده است .چه بسیار
مواردی که امام علی 8در نامههای خود به حاکمان و والیان شهرهای مختلف ،آنان را به رعایت
برخی مبانی ،اصول و ارزشیهای اخالقی در ارتباط با خود و رفتار با دیگران توصیه کرده است.
در س��یره علوی شایس��تگی مدی �ران و کارگ �زاران جایگاه��ی وی��ژه دارد و در نهجالبالغه موارد
متعددی از شایس��تگیهای مورد نیاز برای مدیران در زمینههای مختلف ذکر ش��ده است .گزارههای
استخراجش��ده از متن نامهها و خطبههای نهجالبالغه که مورد تحلیل قرار گرفت ،ابتدا با کدگذاری
باز ،مضامین و مفاهیم بهدس��ت آمدند و در ادامه با کدگذاری محوری ،مقولهها مش��خص شدند.
پس از اتمام فرایند تحلیل دادهها ،مدل ارزیابی عملکرد مدیران ش��امل چهار ُبعد ( .1اعتقادی.2 ،
ویژگیهای ش��خصیتی .3 ،مدیریت جهادی .4 ،دانشی و مهارتی) و  13مؤلفه حاصل شد .ابعاد و
مؤلفههای مدل ارزیابی عملکرد مدیران در قالب شکل زیر بهدست آمد.
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تعداد
مضمون
جمع

 .3تحولی
مدیریت زمان

مفاهیم

 .1شناخت
محیطی

 .2خبرگی

جمع

شکل شماره  .3ابعاد و مؤلفههای مدل ارزیابی عملکرد مدیران

اعتقادی
(بینشی و نگرشی)

ابعاد

مؤلفه ها

 .1اخالقی
 .2ارتباطی
 .3انضباطی

مدیریت جهادی

 .1شناخت محیطی
 .1تکلیفگرایی
 .2خبرگی
 .2مجاهدت
 .3اس��تقامت و  .3تحولی
پایداری

ش��اخصهای م��دل ارزیابی عملک��رد ،در واقع همان مفاهیم هس��تند که از تبدی��ل مضامین به
مفاهیم به دست آمدهاند .با فرایندی که پیموده شد 42 ،شاخص به دست آمد که جدول زیر بیانگر
آن است.
جدول شماره  .14شاخصهای مدل ارزیابی عملکرد مدیران

مؤمن

محبتورزی

والیتمداری

شناخت سازمان

متقی

عدالتورزی

مسئولیتپذیری

شناخت نیروها

متوکل

خیرخواهی

اقامه فرایض

توان سازماندهی

اهل مبارزه با نفس

اخالص و ایثار

وفای به عهد

توانمندسازی

آخرت گرا

تواضع و فروتنی

پیشگامی

کادرسازی

دلبسته نبودن به دنیا

توجه به زیردستان

تالش و جدیت

کنترل و نظارت

توال و تبرا

در دسترس بودن

خستگیناپذیری

هوشمندی

دفاع از ارزشها

قدرت تعامل

شهادتطلبی

مشورت و رایزنی

دشمنشناسی

منضبط

ایستادگی

آیندهنگری و آیندهسازی

قدرت تشخیص

تبعیتپذیر

آگاهی

قاطع

شجاعت

مدیریت زمان

برای بررس��ی و تعیین روابط بین هر یک از اجزای مدل ارزیابی عملکرد ،ابتدا روابط بین ابعاد
ً
(مقوالت) تعیین و نهایتا در نگاه سیستمی روابط بین تمام اجزا بر یکدیگر تعیین شد و از این طریق
مدل ارزیابی عملکرد تدوین گش��ت که حاصل آن ،ش��کل شماره  4اس��ت .همانطور که مشاهده
میش��ود ،تمامی ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهای مدل ارزیابی عملکرد مدیران با هم مرتبطاند و بر
همدیگر تأثیر دارند .هر کدام از ابعاد بر س��ه بعد دیگر و به تبع آن مؤلفهها و ش��اخصهای آنها نیز
بر یکدیگر تأثیر میگذارند.

65

] [ Downloaded from arh.sccsr.ac.ir on 2023-01-09

شاخصهای
بعد اعتقادی

شاخصهای بعد
ویژگیهای شخصیتی

شاخصهای بعد
مدیریت جهادی

شاخصهای بعد
دانشی و مهارتی

| طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی(با محوریت نامهها و خطبههای نهج البالغه) |

 .1بندگی خداوند
 .2معادگرایی
 .3اصولگرایی
 .4بصیرتمندی

ویژگیهای
شخصیتی

دانشی و مهارتی

ؽکل ؽوبرُ  .4رٍاثظ ثیي اثؼبد ،هؤلفِّب ٍ ؽبخـّبی هذل ارسیبثی ػولکزد هذیزاى
مدیران
شکل شماره  .4روابط بین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل ارزیابی عملکرد

ثٌذگی خذاًٍذ .1 :هؤهي  .2هتقی  .3هتَکل .4
اّل هجبرسُ ثب ًفظ
هؼبدگزایی .1 :آخزت گزا  .2دلثغتِ ًجَدى ثِ دًیب
افَلگزایی .1 :تَال ٍ تجزا  .2دفبع اس ارسػّب
ثقیزتهٌذی .1 :دؽويؽٌبعی  .2قذرت
تؾخیـ  .3آگبّی

اػتقبدی

ارتجبعی .1 :تَخِ ثِ سیزدعتبى  .2در دعتزط ثَدى
 .3قذرت تؼبهل
اًضجبعی .1 :هٌضجظ  .2تجؼیتپذیز  .3قبعغ

ٍیضگیّبی
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(ثیٌؾی ٍ ًگزؽی)

ؽخقیتی

هذیزیت خْبدی

داًؾی ٍ هْبرتی

تکلیفگزایی .1 :پیؾگبهی  .2تالػ ٍ خذیت
 .3اقبهِ فزائض  .4اٍفبی ثِ ػْذ

هدبّذتٍ .1 :الیت هذاری  .2هغئَلیتپذیزی .3
خغتگی ًبپذیزی  .4ؽْبدت علجی
اعتقبهت ٍ پبیذاری .1 :ایغتبدگی
 .2ؽدبػت

ؽٌبخت هحیغی .1 :ؽٌبخت عبسهبى
 .2ؽٌبخت ًیزٍّب

خجزگی .1 :تَاى عبسهبًذّی  .2تَاًوٌذعبسی
 .3کبدر عبسی  .4کٌتزل ٍ ًظبرت
تحَلیَّ .1 :ؽوٌذی  .2هؾَرت ٍ رایشًی
 .3آیٌذُ ًگزی ٍ آیٌذُ عبسی  .4هذیزیت سهبى

ً
24
اصلی تحلیل دادهها را تشکیل میدهند؛ بهگونهای
همانگونه که قبال اش��اره شد ،مفاهیم ،بخش
که این مهم راهنمای گام بعدی تجزیه و تحلیل یافتهها به شمار میرود .در این راستا ،با کشف روابط
و دس��تهبندی آنها از طریق گسس��ت و یا پیوستگی روابط ،همسنخی برخی مفاهیم و اثرپذیری آنها به
دس��ت آم��د .در این مرحله از فرایند ،با حرکت رفت و برگش��تی (زیگزاگ��ی) کار جمعآوری و تحلیل
دادهها برای حصول و دستیابی به چارچوب منطقی از مدل تا مرحله کفایت نظری ادامه یافت .با توجه
به فرایند تحلیل دادهها طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ،حالت
اشباع و کفایت نظری به منظور طراحی مدل حاصل شد؛ به این نحو که اشباع نظری پس از مشخص
کردن  701مضمون از منابع تعیینش��ده و طی مراحل س �هگانه ذکر ش��ده بهدس��ت آمد .در نهایت از
مضمونهای مشخص شده  42مفهوم (شاخص) و  13مؤلفه در قالب چهار مقوله تعیین گشت.
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اخالقی .1 :هحجتٍرسی  .2ػذالتٍرسی  .3خیزخَاّی .4
اخالؿ ٍ ایثبر  .5تَاضغ ٍ فزٍتٌی

جدول شماره  .15فراوانی دادهها در قالب مقولهها (ابعاد) در پایان مرحله اشباع نظری
دانشی و
مدیریت
ویژگیهای
اعتقادی
جمع
مقولهها
مهارتی
جهادی
(بینشی و نگرشی) شخصیتی

تعداد مفاهیم
(شاخصها)

11

11

10

10

42

تعداد مضمونها
(نشانها)

225

223

165

174

787

با توجه به مواردی که بیان شد ،نتایج حاصل از تحلیل دادهها موجب شکلگیری چارچوب کلی
مدل ارزیابی عملکرد گردید .در این نوشته ،مقولهها ،زیرمقولهها و مفاهیم ،بهترتیب ابعاد ،مؤلفهها
و ش��اخصهای مدل ارزیابی عملکرد را ش��کل میدهند؛ ضمن اینکه در ذیل هر یک از مفاهیم یا
شاخصها ،تعدادی مضمون به عنوان نشانه مطرحاند .برایناساس «مدل ارزیابی عملکرد مدیران»
با چهار بعد ،سیزده مؤلفه و  42شاخص طراحی شد که برابر شکل شماره  5میباشد.
ؽکل ؽوبرُ  .5الگَی ارسیبثی ػولکزد هذیزاى

ؽبیغتگیّب

ػولکزد

(کفبیت ٍ کبرآهذی هذیز)

ػول فبلح

(هؤهي ،هتقی ،هتَکل ،اًقالثی،

ٍیضگیّبی ؽخقیتی
هذیزیت خْبدی

خغتگیًبپذیز ،تالؽگز ،ؽْبدتعلت،
دؽويؽٌبط ،پیؾگبم ،ؽدبع ،هٌضجظ،
قبعغ ،خْبدی ،ایثبرگز ،کبدرعبس ،در
دعتزط ،خیزخَاُ ،آیٌذُعبس،
هزدمگزاَّ ،ؽوٌذ)... ،

کبرایی ٍ اثزثخؾی
(دعتیبثی ثِ اّذاف
عبسهبًی)

داًؾی ٍ هْبرتی

ٔذیشی دس سشاص ا٘مالة اػالٔی ،ثبیذ داسای ؿبیؼشٍیٞبیی ثبؿذ سب ّٕٓىشدؽ سشخٕبٖ «وفبیز  ٚوبسآٔذی»
 ٚدس ٚالْ «ُٕٓ كبِح» ثبؿذ .چٙیٗ ٔذیشی ثشای دػشیبثی ث ٝایٗ ػٌح اص ؿبیؼشٍیٞب ثبیذ ػیش ٚ ٜسٚؽ أبْ
ّٓی

سا وب٘ ٖٛسٛخ ٝلشاس دٞذ  ٚث ٝآٖ سأػی وٙذ  ٚثشاػبع دبیجٙذی ث ٝآٖ ثبیذ اسصیبثی ؿٛد .سٛخ ٝثٝ

ػیش ٚ ٜسٚؽ أبْ ّٓی

اص ایٗ ِ٘ش إٞیز داسد وّٓ« ٝیثٗ اثیًبِت

 ٓٞ ،داسای ؿخلیز فشدی ثٝ

ٓٛٙاٖ یه ٔؼّٕبٖ  ٚیه ا٘ؼبٖ اػز ٓٞ ،ثٛٙٓ ٝاٖ یه ؿٟش٘ٚذ دس خبٔٔ ٝاػالٔی اػز ٓٞ ٚ ،ثٛٙٓ ٝاٖ یه
حبوٓ ،یه ػیبػشٕذاس ،یه سذثیشوٙٙذ ٜأٛس  ٚیه ٔدبٞذ فیػجیُاهلل ٌٔشح اػز .ا ٚاص  ٕٝٞایٗ خٟبر لبثُ
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ٍالیتهذار ،تجؼیتپذیز ،ثقیزتافشا،
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تعداد زیرمقولهها
(مؤلفهها)

4

3

3

3

13
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مدیری در تراز انقالب اسالمی ،باید دارای شایستگیهایی باشد تا عملکردش ترجمان «کفایت
و کارآمدی» و در واقع «عمل صالح» باشد .چنین مدیری برای دستیابی به این سطح از شایستگیها
باید سیره و روش امام علی 8را کانون توجه قرار دهد و به آن تأسی کند و براساس پایبندی به آن باید
ارزیابی شود .توجه به سیره و روش امام علی 8از این نظر اهمیت دارد که «علیبن ابیطالب،8
هم دارای ش��خصیت فردی به عنوان یک مس��لمان و یک انس��ان اس��ت ،هم به عنوان یک ش��هروند
در جامعه اس�لامی اس��ت ،و هم به عنوان یک حاکم ،یک سیاس��تمدار ،یک تدبیرکننده امور و یک
مجاهد فیس��بیلالله مطرح اس��ت .او از همه این جهات قابل ّ
تأس��ی اس��ت» (خامنهای ،بیانات،
 .)1380/1/1در واق��ع «ما به ّ
تأس��ی و پیروی ک��ردن از امیرالمؤمنین 8احتی��اج داریم» (همان)؛
چراک��ه «ص��ادق و صریح بود؛ آنچه میگف��ت ،به آن معتقد بود و ب �رای او راهنمای عمل بود .برای
این اس��ت که کلم��ه کلمه گفتار امیرالمؤمنین در طول تاریخ مث��ل نورافکنی برای زبدگان و نخبگان
ک اش��تر که یکی
فکری عالم درخش��یده اس��ت» (همان) .برای نمونه ،نامه  53امام علی 8به مال 
از فصول درخش��ان نهجالبالغه (فاضللنکرانی ،1379 ،ص )27اس��ت ،دربرگیرنده اساس �یترین
مباحث در حکومت و مدیریت اس��ت (دلش��اد تهرانی ،1390،ص )35و ویژگیهای بسیار مهم و
منحص��ر بهفردی در زمین��ه مدیریت دارد (علیاکبری ،1389 ،ص .)16کتاب ش��ریف نهجالبالغه
نمونهای از صفات و ملکات و علوم دینی علی 8در تمام مسائل زندگی ،علمی ،فلسفی ،معارف
الهی ،مس��ائل و حقوق اجتماعی اقتصادی ،سیاس��ی ،اخالقی ،جنگ و صلح ،مردمشناسی ،رابطه
مردم و حکومت و س �رانجام بهترین شیوه رهبری و اداره صحیح جوامع بشری اعم از دینی و غیر آن
اس��ت (مشهدی ،1375 ،ص .)12نهجالبالغه که مجموعهای از س��خنرانیها ،نامهها و گفتارهای
نغز موالی متقیان ،علی 8اس��ت ،سرش��ار از اندیش �ههای مدیریتی به ش��مار میآید و بسیاری از
قوانی��ن ،روشه��ا و فنون اداره جامعه و اصول مدیریت و رهبری را میتوان از عبارتهای پرمحتوای
آن استخراج کرد (آذردشتی ،1386 ،ص.)4

منابع
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 .1قرآن کریم.
 .2نهجالبالغه ( .)1387ترجمه ،تدوین و ویرایش :کاظم عابدینی مطلق ،قم :توسعه قلم.
 .3آذردشتی ،امیرهوشنگ ( .)1386کندوکاوی در مدیریت علوی .قم :دفتر عقل.
 .4آذری ،علیرضا ،و زمانیمزده ،مهدی ( .)1391الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران:
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 .5آرمس��ترانگ ،مایکل ( .)1391مدیری�ت عملکرد (فرد ،تیم و س�ازمان) .مترجم :بهروز قلیچلی و
داریوش غالمزاده ،تهران :انتشارات صفار.
 .6بزاز جزایری ،س��یداحمد ( .)1387ارزیابی عملکرد منابع انس�انی (الگوی عملی برای پیادهس�ازی
نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمانها) .تهران :انتشارات آییژ .چاپ دوم.
 .7بنیادی نایینی ،علی ،و تش��کری ،محم��ود ( .)1391طراحی الگوی شایس��تگیهای مدیران و
فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی; و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،فصلنامه نظارت و
بازرسی .)19(6 ،ص  7تا 30
 .8بنیادی نایینی ،علی ،و تش��کری ،محم��ود ( .)1391طراحی الگوی شایس��تگیهای مدیران و
فرمانده��ان ناج��ا از دی��دگاه نهجالبالغه با اس��تفاده از روش داده بنیاد و الگوس��ازی معادالت
ساختاری ،فصلنامه نظارت و بازرسی .)21( 6 .ص  7تا 27
 .9تمیم��ی ُآمدی ،عبدالواحد بن محمد ،)1366( ،غررالحکم و درر الکلم ،قم :انتش��ارات دفتر
تبلیغات اسالمی
 .10ثواق��ب ،جهانبخ��ش ( .)1391مبان��ی و ش��اخصههای حکومت عل��وی ،پژوهش�نامۀ علوی.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .)2( 3 .ص  1تا 25
 .11حصیرچی ،امیر ،و همکاران ( .)1390الگوی شایس��تگی مدیران نظام در اندیش��ه مقام معظم
رهبری حض��رت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،فصلنامه نظارت و بازرس�ی5 .
(.)17ص  7تا 38
 .12خائفالهی ،احمدعلی ،و طبرسا ،غالمعلی ( .)1377نگاهی جدید به نظام ارزیابی عملکرد؛
ماهیت ،محتوا و کارکردها ،فصلنامه مدرس علوم انسانی .6 .ص 177تا 191
 .13خامنهای ،سیدعلی .مجموعه بیانات .قابل دسترسی در .Khamenei.ir
 .14خدمت��ی ،ابوطالب ،و هم��کاران ( .)1382مدیریت علوی .قم :انتش��ارات پژهش��کده حوزه و
دانشگاه .چاپ دوم.

 .15داناییفرد ،حس��ن و همکاران ( .)1392روششناس�ی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع.
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تهران :صفار .چاپ دوم.
 .16دعایی ،حبیبالله ( .)1377مدیریت منابع انس�انی (نگرش کاربردی) .مش��هد :مؤسس��ه چاپ و
انتشارات دانشگاه فردوسی.
 .17دلش��اد تهرانی ،مصطفی ( .)1388داللت دولت؛ آییننامه حکوم�ت و مدیریت در عهدنامه مالک
اشتر .تهران :انتشارات دریا.
 .18رازی کلین��ی ،ابو جعف��ر محمدبن یعقوب بن اس��حق 1388( ،ق) ،اص��ول کافی ،تصحیح و
تعلیق :علی اکبر غفاری ،تهران :دارالکتب االسالمیه
 .19رضائی��ان ،علی ،و گنجعلی ،اس��دالله ( .)1390مدیریت عملکرد ،چیس�تی ،چرایی و چگونگی.
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق.8
 .20سرمدی ،محمدرضا ( .)1389مدیریت اسالمی .تهران :دانشگاه پیام نور .چاپ ششم.
 .21سعادت ،اسفندیار ( .)1376مدیریت منابع انسانی ،تهران :سمت.
 .22سلطانی ،ایرج ( .)1386مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی (ارزیابی عملکرد کارکنان).
اصفهان :ارکان دانش .چاپ سوم.
 .23ش��یری ،اردشیر و همکاران ( .)1391توس�عه الگوی شایس�تگیهای محوری برای انتصاب مدیران
عملیاتی در بخش دولتی .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .24صالح اولیاء ،محمد و همکاران ( .)1389آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملکرد ،تهران :نص.
 .25صالح��ی صدقیانی ،جمش��ید ،و قرائیپور ،رض��ا (بیتا) .ارزیابی شایس��تگی مدیران به روش
بازخور  360درجه ،فصلنامه مدیریت صنعتی .9 .ص  73تا .91
 .26علیاکبری ،حسن ( .)1389مدیریت علوی .قم :انتشارات پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن.
 .27فاضللنکرانی ،محمد ( .)1382آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیهالسالم .تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
 .28فره��ی بوزنجانی ،برزو ( .)1388توس�عه مدیریت ،توس�عه مدیران (مبانی ،تکنیکه�ا و روشها).
تهران :دانشگاه امام حسین.8
 .29فلی��ک ،اووه ( .)1392درآم�دی ب�ر تحقیق کیف�ی .ترجمه هادی جلیلی ،تهران :نش��ر نی .چاپ
ششم.
 .30غفاریان ،وفا ( .)1379شایستگیهای مدیریتی .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .31کریمی ،یوسف ( .)1373روانشناسی اجتماعی .تهران :بعثت.
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 .32گروت ،دیک ( .)1391ارزیابی عملکرد :دستورالعملی جامع برای مدیران .ترجمه محمد صبوری
مطلق ،تهران :نشر سیما.
 .33مش��هدی ،محمدکاظم ( .)1375نظامنامه حکومت :ش�رح و تفس�یر عهدنامه امیرمؤمنان .8قم:
انصاریان.
 .34مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1370مدیریت و فرماندهی در اسالم .قم :هدف .چاپ نهم.
 .35مؤسس��ه فرهنگی قدر والیت ( .)1383ش�خصیت و س�یره معصومین :در نگاه رهبر معظم انقالب
اسالمی ( -3شخصیت و سیره امام علی .)8تهران :مؤسسه فرهنگی قدر والیت.
 .36مهرابی ،امیرحمزه ،و همکاران ( .)1390معرفی روششناس��ی نظریه دادهبنیاد برای تحقیقات
اسالمی ،مجله مدیریت فرهنگ سازمانی .)23( 9 .ص  5تا 30
 .37میرسپاس��ی ،ناصر ( .)1369مدیریت منابع انس�انی و روابط کار (نگرش�ی نظامگرا) .تهران :نقش
جهان.
 .38نبوی ،محمدحسن ( .)1389مدیریت اسالمی .قم :بوستان کتاب .چاپ نهم.
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تحليل رابطۀ ميان نظر و عمل براساس مبانی حکمت صدرايی
با نگاهی به عوامل گسست نظر و عمل
حسن عبدی
Hassanabdi20@yahoo.com
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چکيده
موضوع علوم انس��انی ،کنش انس��انی اس��ت .حکمای اس�لامی در مباحثی مانند
علمالنف��س به تفصي��ل به واکاوی فرايند پيدايش کنش انس��انی پرداختهاند .به نظر
میرس��د هرگونه نظريهپردازی در زمينۀ علوم انسانی ،بهويژه براساس مبانی فلسفۀ
اسالمی بدون ّ
توجه به مبانی پيدايش کنش انسانی ناتمام خواهد بود؛ ازاينرو ،در
اين تحقيق پرس��ش اصلی عبارت اس��ت از اينکه براساس مبانی حکمت صدرايی
چه تحليلی از رابطۀ نظر و عمل میتوان ارائه کرد و براس��اس تحليل رابطۀ مذکور
عوامل گسس��ت نظر و عمل چيس��ت؟ روش بهکاررفته در اي��ن تحقيق ،در مرحلۀ
گردآوری اطالعات ،روش کتابخانهای اس��ت و براس��اس فيشب��رداری از متون و
منابع حکمت صدرايی س��امان يافته است و در مرحلۀ تحليل و ارزيابی اطالعات
نيز روش تحليلیـعقلی بهکار رفته اس��ت .براس��اس يافتههای اين تحقيق از منظر
ّ
حکم��ت صدرايی برای آنکه يک کنش انس��انی محقق ش��ود ،در مرحلۀ نخس��ت
ّقوۀ ش��ناختی و سپس ّقوۀ تحريکی انس��ان نقش اساسی دارد؛ بر اين اساس ،کنش
عقالنی کنش��ی خواهد بود ک��ه هم واجد «نظر صائب» در مرحلۀ ّقوۀ ش��ناختی و
ه��م دارای «عزم متقن» در ناحيۀ ّقوۀ تحريکی باش��د .ام��ا درصورتیکه ّقوۀ واهمه
به «س��ودمندی» يک کنش حکم کند و ش��وق حيوانی به ياری ّقوۀ واهمه بش��تابد،
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استاديار دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،ایران ،قم.

يا باوجود حکم عقل به «س��ودمندی» يک کنش ،ش��وق حيوانی به ياری ّقوۀ واهمه
بش��تابد ،يا درصورت حکم ّقوۀ واهمه به «س��ودمندی» و همراهی ش��وق انس��انی
ّ
متعال��ی با آن ،کنش عقالنی محقق نخواهد ش��د .همچنين ،دس �تکم پنج عامل
میتوان��د ب��ه گسس��ت نظر و عمل منجر ش��ود که عبارتان��د از .1 :اش��تباه در ّقوۀ
ش��ناختی ّ
تصوری .2 ،اش��تباه در ّقوۀ ش��ناختی تصديقی .3 ،پيدايش تعارض ميان
تصديقات نظری .4 ،پيدايش تعارض ميان گرايشها .5 ،تزاحم عملی.
کليدواژگانّ :قوۀ شناختیّ ،قوۀ تحريکی ،نفس انسانی ،مبادی عمل ،نظر و عمل،
کنشّ ،
عامليت ،حکمت صدرايی.
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از يکس��و ،موضوع علوم انس��انی «کنش انس��انی» اس��ت (پارس��انيا :1391 ،ص  )24و ازس��وی
ديگ��ر ،بررس��ی و تحليل «عمل» و «کنش انس��انی» 1يک��ی از دغدغههای حکما و فيلس��وفان بوده
اس��ت (فارابی :1408 ،ج  ،1ص 502؛ ابنسينا :1373 ،ص  .)4در اين ميان فيلسوفان و حکمای
ّ
ً
اس�لامی نيز ،هرچند نه بهصورت کامال مستقل ،به بررسی ابعاد مختلف کنش انسانی پرداختهاند.
بهگون �های که میتوان با تمرکز بر متون و منابع حکمت اس�لامی انديش �ههای ناب��ی را در اين زمينه
اس��تخراج کرد .بیترديد حکمت متعاليه يکی از مکاتب فلس��فی پيش��رو در فرهنگ اسالمی است
ظرفيتها و ّ
که از ّ
قابليتهای بس��ياری در فرايند اسالمیسازی علوم انسانی بهويژه در فراهمسازی
مبانی و اصول علوم انس��انی در مقايس��ه با مکاتب ديگر فلسفۀ اسالمی مانند مشاء و اشراق بهرهمند
اس��ت؛ بنابراين ،با مراجعه به متون و منابع حکمت صدرايی اين پرسش مطرح میشود که براساس
مبانی حکمت صدرايی چه تحليلی میتوان از رابطۀ نظر و عمل ارائه کرد؟
يک��ی از اموری که بر ّ
اهميت اين پرس��ش میافزايد آن اس��ت که مروری ب��ر متون و منابع علوم
انس��انی ما را ب��ا دوگانههای مختلفی مواج��ه میکند (فی :1393 ،ص  .)387يک��ی از دوگانههای
ّ
مديريت
مطرح در ساحتهای علمی مختلف ،از فلسفۀ اخالق گرفته تا دانشهای کاربردی مانند
ّ
و اقتص��اد ،دوگانۀ «نظر و عمل» اس��ت .اگرچه تقرير اين دوگانه در ه��ر قلمرويی از الگوی خاص
خود پيروی میکند ،میتوان الگويی جامع برای دوگانۀ نظر و عمل ترسيم کرد .بر پايۀ الگوی جامع
دوگانۀ نظر و عمل چنين ّ
تصور شده است که انسان دارای دو ساحت متفاوت است :ساحت نظر و
 .1در اينجا مقصود از «کنش» معنای گستردۀ اين واژه است که قلمرو مفهوم کنش و هم واکنش در برخی علوم انسانی
مانند روانشناسی را پوشش میدهد.
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 .1مقدمه

 .2رابطۀ نظر و عمل

 .1برخی از پژوهشهايی که در اين زمينه انجام گرفته است ،به شرح زیر است:
(رضائ��ی و بیدهن��دی : 1394 ،صص 65-102؛ رضائی ،امام جمعه و بیدهن��دی :1396،صص 65-93؛ رفیعی،
 :1396صص .)77-196
 .2البته نبايد از نظر دور داش��ت که در برخی از علوم انس��انی در مواردی به ابعادی از کنشهای غيرارادی نيز پرداخته
میش��ود .برای نمونه در دانش روانشناس��ی گاهی به مباحث��ی دربارۀ فيزيولوژی يا همان تنکارکردشناس��ی نيز ّ
توجه
ّ
میش��ود .اما اين مباحث بيش��تر ازآنرو مدنظر قرار گرفته اس��ت که میتواند به پيدايش برخی کنشهای ارادی منجر
ش��ود .برای نمونه چهبس��ا يکی از علل و عواملی که باعث ش��ده تا دانشآموزی با افت تحصيلی مواجه ش��ود ،بروز
ضعفی در بينايی باشد؛ به تعبير ديگر ،افت تحصيلی دانشآموز واکنشی ارادی به يک کنش غيرارادی است.
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پيش از بررس��ی رابطۀ نظر و عمل الزم اس��ت به تعريف کنش يا عمل انس��انی بپردازيم .نخس��ت
بايد يادآور ش��د که در دايرۀ علوم انس��انی مراد از کنش هرگونه ّ
فعاليت انس��انی است که برخاسته از
تصميم و آگاهی باش��د؛ بنابراين ،کنش ساير موجودات و نيز آن دسته از کنشهای انسانی که ريشه
در تصميم و آگاهی نداشته باشند ،خارج از قلمرو علوم انسانی خواهد بود 2.البته با ّ
توجه به مالزمۀ
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ساحت عمل .اگرچه ممکن است در پارهای از موارد اين دو ساحت در هماهنگی و سازگاری با هم
باشند ،در بسياری موارد گونهای از ناسازگاری و عدم هماهنگی مشاهده میشود .اين الگوی کالن
هنگامیکه در عرصۀ اخالق مطرح شود در قالب ناسازگاری ميان ارزشهای اخالقی موردقبول فرد
و رفتاره��ای او جل��وه میکند .اين الگو هنگامیکه در برخی دانشهای کاربردی بهکار رود میتواند
به معنای مواجهه با پارهای از شرايط حاکم بر ّ
واقعيت خارجی باشد که مانع از کاربست دقيق قواعد
نظری میش��ود؛ ازاينرو ،بررسی و جس �توجوی عوامل پيدايش گسست ميان نظر و عمل به يکی
از عالیق دانش��مندان در قلمروهای مختلف علمی تبديل شده است .پرسشی که میتوان در فضای
فلسفۀ علوم انسانی مطرح کرد اين است که عواملی که میتواند زمينهساز گسست ميان نظر و عمل
انسانی شود ،چيست؟
روش بهکاررفت��ه در اي��ن تحقي��ق ،در مرحلۀ گردآوری اطالع��ات ،روش کتابخانهای اس��ت و
براس��اس فيشبرداری از متون و منابع حکمت صدرايی س��امان يافته و در مرحلۀ تحليل و ارزيابی
ّ
اطالع��ات ني��ز روش تحليلیـعقلی بهکار رفته اس��ت .البته الزم به تذکر اس��ت ک��ه در زمينۀ تبيين
چيستی و خاستگاه «فعل» براس��اس مبانی حکمت صدرايی پژوهشهايی انجام گرفته است1،ولی
به نظر میرسد همچنان ابعادی از اين مسئله مغفول مانده است که در تحقيق حاضر تالش میشود
برخی از ابعاد رابطۀ نظر و عمل واکاوی شود.
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آگاهی
ؾقويی
غيكآگاهی

فكؾی

واؾه

بيكويی

کًً

پيچيؿه
اشحماػی

انسانی
نموار  :1گونه
کًً ايىايی
کنشهای
های گىيه
يمىاق :1

با ّ
جىشه به يمىؾاق باال قوٌى هیٌىؾ که کًً ايىايی للمكو وويؼی ال کًًها قا ؾقبك هیگيكؾ که هیجىايؿ فكؾی هرل

ّ

ها رايىعدربر م
همکى کن
وسيعی از
انسانی
شود
روشن می
توجياه به
با 1
گيرد فکكکكؾو يا
ؾقويییهايًؿ
ش ال
اوث
قلمرو ؼىؾ
ييم بهيىبۀ
کنشفكؾی
که کًً
باٌؿ.
کكؾو
باالگفثوگى
نمودارهرل
اشحماػی
غفاؼىقؾو

چًاوبهنوبۀ
فردی نيز
جؼكيف��د.
کردن باش
يمیت
مثل گف
خوردن يا
باٌؿ��لاهاغذ
فردی مث
تواند
بيكويی می
ک��ه
گىحكؾه اوث که
کنشال کًً
ياؾٌؿه
وگوليكا
قوؿ.
اجتماعی يظك
جىضيط کافی به
ايىا همؿاق
لؿملؾو
هايًؿ
هكگىيه ّ
فؼاليث اقاؾی ايىايی قا ؾقبك هیگيكؾ و اگك هكاؾ ال ;ػمل :ؾق جؼابيكی هايًؿ قابغۀ يظك و ػمل ،و گىىث هياو يظك و
3

ػمل ،هماو کًً باٌؿ ،چًاو اوث که گىيی بايؿ همّىؾ ال ;يظك :اهكی ؼاقز ال للمكو ّ
فؼاليثهای اقاؾی ايىاو باٌؿ<
.1روش��ن است که تعابير عاميانهای همچون «تصميم ناآگاهانه» نقضی بر تعريف یادشده بهشمار نمیرود ،زيرا مراد
است.يظك :هیپكؾالين و وپه به شمغبًؿی جؼكيف يهايی
هفهىم ;
جىضيط
يؽىث به
اؾاهه
تصميمبيٍحك ؾق
ناآگاهانه»هفهىهی
«تصميمای ايضاض
ايىقو ،بك
ناکافی
آگاهی
شناخت و
برخاسته از
ال از
ّ
ّ
توجه خاصی به بازشناس��ی انواع مختلف کنش داشته است ،ميان
اجتماعی که
اها��وف
فيلس
هیهمنزلۀ
ػملوبر ب
مارکس
ال .2
اوث:
علوميظك چًيى
جؼكيف
پكؾالين.
يظك و
رفت��ار و کن��ش تمايز نهاده اس��ت .به نظر او رفتار چيزی اس��ت که بدون آنکه معنايی به آن نس��بت دهي��م آن را انجام
کردن؛ درمقابل ،کنش رفتاری انس��انی است که کنش��گر معنايی را به آن نسبت میدهد مانند
عطس �ه
يظكدهيم،
 xمی
اگك:
مانندو جًها
اوث اگك
برداشتن کاله خود برای احترام گذاردن به شخص بزرگتر از خود (ر .ک :.کرايب :1389 ،صص .)9-94
ً
ميان کنش فردی و کنش اجتماعی چيست و اينکه با ّ
در اينکه ّ
توجه به اجتماعیبودن طبع انسان آيا اصوال میتوان
دقيق
اٌؿ،
فؼاليمرزث ب
.1 .3
 .2هكبىط به ايىاو باٌؿ،
 .3ال وًػ آگاهی باٌؿ.

هفهىم يظك ييم چًاو گىحكؾه اوث که هكگىيه کًً ؾقويی قا که بهيعىی هكبىط به آگاهی و ًٌاؼث ٌىؾٌ ،اهل
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ميان تصميم و آگاهی میتوان بهجای آگاهی ،از عنصر «تصميم» در صورتبندی تعريف استفاده
کرد؛ 1بنابراين ،تعريف «کنشی» که بهمنزلۀ موضوع علوم انسانی در نظر گرفته میشود ،چنين است:
 xکنش است اگر و تنها اگر:
ّ .1
فعاليت باشد،
 .2مربوط به انسان باشد،
 .3ناشی از تصميم باشد.
البته بايد در نظر داشت که ارائۀ تعريف باال بدان معنا نيست که تعريفهای ديگری برای کنش
ارائه نش��ده باشد ،مقصود اصلی ابهامزدايی از اصطالحات اصلی مطرحشده در اين پژوهش است
(ر .ک :.مصباح يزدی :1378 ،ص 77؛ پارسانيا :1391 ،ص  .)30کنش با تعريفی که در باال ارائه
شد 2،دارای اقسام و گونههای مختلفی است که برخی از آنها چنين است:
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77

از کنش فردی سخن به ميان آورد ،بحثهای گستردهای وجود دارد که در اين تحقيق مجال پرداختن به آنها نيست.
 .1ش��هيد مطهری در توضيح اين مطلب میفرمايد« :معنای اینکه نفس جس��مانیة الحدوث اس��ت این نیس��ت که در
ابتدا هم نفس اس��ت و هم جس��م ،بلکه به این معنا اس��ت که مراحل تحول جسم اس��ت که تبدیل به نفس میشود...
موهم این اس��ت که وقتی نفس حادث میش��ود جسم اس��ت ،درحالیکه  ...حدوث نفس
«جس��مانیة الحدوث» ِ ...
تعقل» (ر .ک :.مطهری :1390 ،ج  ،3ص  .)89همچنين ،باید به اين نکته ّ
توجه ش��ود که
مس��اوی اس��ت با حدوث
روحانيهالبقابودن نفس به اين معنا نيست که همۀ افراد انسانی اين مراحل تکاملی را پشت سر میگذارند ،بلکه ممکن
است برخی افراد در مراحل رشد خود به مرحلۀ روحانيهالبقا نایل نشوند.
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خود ممکن اس��ت از نوع درونی مانند فکرکردن يا بيرونی مانند قدمزدن باشد اما اين مقدار توضيح
کافی به نظر نمیرس��د .زيرا تعريف یادش��ده از کنش چنان گسترده اس��ت که هرگونه ّ
فعاليت ارادی
انس��انی را دربر میگيرد و اگر مراد از «عمل» در تعابيری مانند رابطۀ نظر و عمل ،و گسس��ت ميان
نظر و عمل ،همان کنش باش��د ،چنان اس��ت که گويی بايد مقصود از «نظر» امری خارج از قلمرو
ّ
فعاليتهای ارادی انس��ان باش��د؛ ازاينرو ،برای ايضاح مفهومی بيش��تر در ادامه نخست به توضيح
مفهوم «نظر» میپردازيم و سپس به جمعبندی تعريف نهايی از نظر و عمل میپردازيم .اما تعريف
نظر چنین است:
 xنظر است اگر و تنها اگر:
ّ .1
فعاليت باشد،
 .2مربوط به انسان باشد،
 .3از سنخ آگاهی باشد.
مفه��وم نظر نيز چنان گس��ترده اس��ت که هرگونه کنش درون��ی را که بهنحوی مرب��وط به آگاهی
و ش��ناخت شود ،ش��امل میش��ود .دايرۀ اين مفهوم چنان گسترده اس��ت که از ّ
تصور يک درخت تا
ّ
چندمليتی را ش��امل میشود .اما آيا میتوان
ايدهپردازی دربارۀ اهداف و وظايف يک س��ازمان بزرگ
گف��ت در بحث از رابطۀ نظر و عمل ،مقصود از نظر چنان گس��ترده اس��ت ک��ه ّ
تصور يک درخت را
ّ
نيز ش��امل شود؟ بدون ترديد خير؛ بنابراين ،الزم است با واکاوی فرايند تحقق يک عمل دريابيم که
ّ
عناصر و ارکان تحقق يک عمل چيست؟
براس��اس اصول حکمت صدرايی کنشگر انسانی همان «نفس» است (صدرالمتالهين:1981 ،
ّ
ج  ،8ص  )6که دارای توان تفکر و درک امور کلی اس��ت (همان :ص  .)136نفس انس��ان حقيقتی
اس��ت که دارای حرکت جوهری اس��ت (صدرالمتالهين :1354 ،ص  )232و پيدايش آن بهگونهای
است که دارای حدوث جسمانی ،استمرار حيات با همراهی جسم و روح و سرانجام بقای روحانی
اس��ت (صدرالمتالهين :1981 ،ج  ،8ص  1،)347نفس انس��ان دارای قوايی ازجمله قوای حرکتی و

ّ
قوظاييهالبما

شىن و قوض

78

ّلىة ًٌاؼحی

ّلىة جعكيکی

نمودار  :2نسبت نفس انسانی با قوای خود

ّ
شىماييهالعؿوخ
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قوای ش��ناختی اس��ت (صدرالمتالهين :1354 ،ص  .)258البته نفس انس��انی باوجود داشتن قوای
ُّ
ّ
متعدد براس��اس قاعدۀ َّ
«ألنفس ِفی َوحدتها کل القوا» (مطهری :1390 ،ج  ،3ص )89
مختلف و
حقيقتی واحد اس��ت .قوای نفس انس��انی بر يکديگر تأثير میگذارند و ّ
فعاليتهای انسان براساس
ّ
تأثي��ر و تأثر قوای نفس انس��انی ب��ر يکديگر محقق میش��وند (جوادی آمل��ی :1386 ،ج  ،2ق ،4
ص  .)247يکی از ويژگیهای اساس��ی انس��ان داش��تن اختيار اس��ت (مصباح يزدی 1390 ،الف:
ص )106؛ ازاينرو ،بهجز اموری که بهصورت تکوينی محدودکنندۀ حدود اختيار او اس��ت ،س��اير
عوامل ّ
اعم از محيطی و هنجارهای اجتماعی هرچند در تقويت ،تضعيف يا ش��کلدهی به رفتار او
مؤثر باش��د ،باعث مجبوربودن او نمیش��ود (مصباح ي��زدی 1390 ،ب :ص  .)221در اين نمودار
نسبت قوای نفس انسانی با خود نفس انسانی بر پايۀ مبانی حکمت صدرايی ترسيم شده است.

غايث کًً

ؼىؾ

جّؿيك اهکاو

جّؿيك غايث

اِل ٌىق

ّ
جأکؿ ٌىق

کًً
ّ
جّىق کًً

جعليل کًً

جّؿيك کًً

ٌىق به کًً

ّلىة ًٌاؼحی

اقاؾه به کًً

ّلىة جعكيکی

انسانی
ايىايی
کنشکًً
تحليلجعليل
نمودار :3يمىؾاق :3

ّ
با جىضيعی که ؾقباقۀ فكايًؿ جعمك کًً ّ اقاؾی ايىاو ؾاؾه ٌؿ ،قوٌى هیٌىؾ که آيچه ؾق هكظلۀ ّلىۀ ًٌاؼحی قغ

با توضيحی که دربارۀ فرايند تحقق کنش ارادی انسان داده شد ،روشن میشود که آنچه در

هیؾهؿ ّ،ال وًػ يظك اوث و هیجىاو گفث که ؾق جؼابيكی هايًؿ قابغۀ يظك و ػمل يا گىىث هياو يظك و ػمل ،همّىؾ ال
مرحلۀ قوۀ ش��ناختی رخ می ّدهد ،از س��نخ نظر است و میتوان گفت که در ّتعابيری مانند رابطۀ نظر
;يظك :بؽً يؽىث ال هكاظل جعمك کًً اقاؾی ايىاو اوث و هكگىيه آگاهیًٌ ،اؼث و جفکكی ييىث ّ< بًابكايى ،اللم اوث

و عمل يا گسس��ت ميان نظر و عمل ،مقصود از «نظر» بخش نخس��ت از مراحل تحقق کنش ارادی
جؼكيف لبلی ال پؿيؿۀ ;يظك :قا ايىگىيه جکميل کًينّ :
انس��ان است و هرگونه آگاهی ،شناخت و تفکری نیست؛ بنابراين ،الزم است تعريف قبلی از پديدۀ
گونهجًها اگك:
اوثناگك و
x
تکميل کنيم:
يظك را اي
«نظر»
ّ
فؼاليث باٌؿ،
.1
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بههرحال ،در مکتب حکمت متعاليه به تفصيل مسئلۀ «مبادی افعال ارادی» بررسی شده است.
ّ
متعالیه هرگونه عمل ارادی انس��ان برخاسته از علم و شناخت
ازجمله اينکه براس��اس مبانی حکمت
لىای ؼىؾ
يفه ايىايی
�وادیيىبث
يمىؾاق :2
)245؛ ازاي �نرو ،میتوان گفت
:1386باص
آملی،
اس��ت (طباطباي��ی :1416 ،ص 122؛ ج�
شملهیها
بررس �
نتايج اين
اؾی:اس��اس
حال،ق بر
�ت .به
�ان اس
که علم و ش��ناخت از مبادی اعمال ارادی انس�
ايًکه
اوث .ال
بكقوی ٌؿه
هرافؼال ا
باؾی
هىئل�ۀ ;ه
جفّيل
بههكظال ،ؾق هکحب ظکمث هحؼاليه به ّ
محقق ش��ود ،ابتدا الزم اس��ت کنش��گر با استفاده از قوۀّ
ظکمثآنکه ّ
گفت برای
میبكتوان
�انی ايىاو بكؼاوحه ال ػلن و ًٌاؼث اوث (عباعبايی<122 َ :1416 ،
انس ا�قاؾی
کنشػمل
يکهكگىيه
هحؼاليه
اوان هبايی
ّ
ّ
مختلف
ايىاوابعاد
همين قوه
کارگيری
باشد ،وس��پس
کنش
�تی
ری از
ظال،
اوث .بههك
اػمال اقاؾی
ًٌاؼثباالبههباؾی
داشته که ػلن
جىاو گفث
قو ،هی
چيس�ايى
 <)245ال
تصوَ
خود:1386
�ناختیآهلی،
ش�شىاؾی
ّ
ّ
ّ
اوحفاؾه ال ّ
تحريکی
اوثقوای
کنشگر
الزمٌىاسؾ��،ت
تصديقيککند.
جىاوق آن
ت»هیتحق
«مطلوبي
اوانويژه
کنش به
خودلىۀ
کًٍگك با
ابحؿا اللم
ادامههعمك
کًًدرايىايی
گفث براكای آيکه
بكقویها
يحايس ايى
بك
ّ
ّ
ّ
ّ
ويژهبه; «ار
نوبت
شوق
گرفتن اين
کاقگيكیبا شد
وپهرفتباهبهرفته و
باٌؿ،کند.
ؾاٌحهپيدا
«شوق»
را بهکار
اده»:
هغلىبيث
کًً به
هؽحلف
هميىتلىه ابؼاؾ
کنش کًً
انجامچيىحی
بهقی ال
گرفته،جّى
ًٌاؼحی ؼىؾ
ّ
ّ
 :1377ج
شود
عينی م
اللم��ت
مرحله اس
�د قوا پس
کًؿ.
(مطهریٌ،ىق :پيؿا
ايصام کًً ;
گكفحه،ی به
تحققاقبهکاق
مرحلۀؼىؾ
واردجعكيکی
کنشلىای
اوثکهکًٍگك
اين ؾق اؾاهه
جّؿيكاز کًؿ.
رسك�آو
میجعم
ّ
چشم
بيرونی ب ّه
های
اوثو کهکنش
درونی
ميان کن
مرحله
ٌؿتالبته
.)622
،6قفحهص
ػيًی
جعمك
واقؾ هكظلۀ
کًً
هایهكظله
ش ايى
په ال
روشنیقوؿ و
تمايزقاؾه :هی
يىبث به ;ا
گكفحىدرايىاينٌىق
قفحه و با
ّ
هایتحقق
کًًکه
حالی
ندارد ،د
بدن» نياز
«اعضای
کنشگر
درونی به
(هغهكی،کنش
خورد ،زيرا
بيكويی
ؾقويیر و
کًًهای
قوًٌی هياو
از جمايم
هكظله
�تفادۀؾق ايى
622اس) �.البحه
هایز َ ،6
:1377
میهیٌىؾ
ّ
ّ
های�ان در
جعمركادیکًًانس�
کنش ا
تحقق
تحليل فييالرايند
بدن» الاس;��ت.
تحريک
بيرونیليكاوامدار
کنبهش
بيكويی
ظالیکه
يؿاقؾ ،ؾق
اػضای بؿو:
«اعضای کًٍگك
ؾقويی به اوحفاؾۀ
کًًهای
هایهیؼىقؾ،
چٍن
ّ
است.
ترسيم
نمودار زير
اوث .جعليل فكايًؿ جعمك کًً اقاؾی ايىاو ؾق يمىؾاق ليك جكوين ٌؿه اوث.
شدهبؿو:
اػضای
جعكيک ;
وامؾاق
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ّ
جمؿم يظك بك ػمل بهِىقت هغلك

ّ
جمؿم يظك بك ػمل

قابغۀ يظك و ػمل

ّ
جمؿم يظك بك ػمل بهِىقت هٍكوط
ّ
جمؿم ـهًی و گىىث جاقيؽی يظك ال ػمل

ّ
جمؿم ػمل بك يظك

ّ
جمؿم ابماقی يظك بك ػمل

ؾيالکحيک يظك و ػمل

نمودار  :4ديدگاهها دربارة رابطه نظر و عمل

ّ
يظك و ػمل
کهابغه
ؾقباقة ق
ؾيؿگاهها
صورت مطلق بر عمل مقدم است و
نظر به
اس��ت
يمىؾاقاط:4معتقد
براس��اس ديدگاه نخس��ت ،س��قر
ازاينرو ،وی بر اين باور است که ميان معرفت و فضيلت مالزمه وجود دارد ّ
:1362
ویجبك ايى باوق
(کاپلستون،ايىقو،
همؿم اوث و ال
بكاوان ؾيؿگاه يؽىث ،ومكاط هؼحمؿ اوث که يظك بهِىقت هغلك بك ػمل
عاملی
�ود ،بههيچ
آگاه ش�
که به
وشىؾنظرؾاقؾاو هرکس
ديگر ،در
 ،1ص
انجامهكکه که
مانعيظك او
ؾيگك ،ؾق
ػباقت
<)299
فضيلتیَ ،
 :1362ز 1
(کاپلىحىو،
عبارتهاللهه
)299؛وبهفضيلث
هياو هؼكفث
اوث که
به فضيلحی آگاه ٌىؾ ،هيچ ػاهلی هايغ ايصام فضيلث هفکىق يؽىاهؿ ٌؿ .بكاوان ايى ؾيؿگاه هیجىاو يحيصه گكفث که
ّ
ّ
هکاييىن و ٌيىۀ جعمك ػمل با هکاييىن و ٌيىۀ جعمك يظك جفاوت اواوی و شىهكی يؿاقؾ و قابغۀ يظك و ػمل گىيهای ال ;قابغۀ
جىليؿی :اوث و اگك جفاوجی ؾق ايى هياو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،جًها هًعّك ؾق اػمال شىاقظی اوث که ييال به ّ
فؼاليث بؿيی ؾاقؾ.
ّ
ّ
ػؿهای ال هحفکكاو و بهويژه په ال گىحكي ;وىبصکحيىيىن :ؾق ايؿيٍۀ غكبی هكگىيه قابغۀ هًغمی هياو يظك و ػمل
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 xنظر است اگر و تنها اگر:
ّ .1
فعاليت باشد،
 .2مربوط به انسان باشد،
 .3از سنخ آگاهی باشد،
ّ
 .4آگاهی مذکور مرحلۀ نخست از مراحل تحقق کنش ارادی انسان باشد.
حال و پس از روش��ن ش��دن مقصود از نظ��ر و عمل بر پايۀ اصول مکت��ب حکمت صدرايی ،به
پرس��ش اصلی اي��ن تحقيق بازمیگرديم که براس��اس مبانی حکمت صدرايی چ��ه تحليلی میتوان
از رابطۀ نظر و عمل ارائه کرد؟ پيش از پاس��خ به اين پرس��ش الزم اس��ت بر اين نکته تأکيد کنيم که
بهطورکلی ،دربارۀ رابطۀ ميان نظر و عمل ديدگاههای مختلفی وجود دارد .صرفنظر از اينکه برخی
از نويس��ندگان دي��دگاه خود را ناظر به قلم��روی ّ
خاصی مانند اخالق مط��رح کردهاند ،با مروری بر
ّ
ادبي��ات موج��ود در اين زمينه درمجموع میتوان س��ه ديدگاه کالن در اين زمينه شناس��ايی کرد .اين
ّ
ّ
ديدگاهها ـ همان گونه که در نمودار  4مش��اهده میشود  -عبارت است از :تقدم نظر بر عمل ،تقدم
ّ
عمل بر نظر ،ديالکتيک نظر و عمل .قائالن به ديدگاه تقدم نظر بر عمل نيز خود به س��ه دس��ته قابل
ّ
ّ
تفکيک هستندّ :
تقدم نظر بر عمل بهصورت مطلق ،تقدم نظر بر عمل بهصورت مشروط ،تقدم نظر
بر عمل ازحيث ذهنی همراه گسست ميان عمل و نظر ازحيث تاريخی.
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ّ
فضيلت مذکور نخواهد ش��د .براس��اس اين ديدگاه میتوان نتيجه گرفت که مکانيسم و شيوۀ تحقق
ّ
عمل با مکانيس��م و شيوۀ تحقق نظر تفاوت اساس��ی و جوهری ندارد و رابطۀ نظر و عمل گونهای از
«رابطۀ توليدی» است و اگر تفاوتی در اين ميان وجود داشته باشد ،تنها منحصر در اعمال جوارحی
است که نياز به ّ
فعاليت بدنی دارد.
ّ
ّ
عدهای از متفکران و بهويژه پس از گس��ترش «سوبجکتيويس��م» در انديشۀ غربی هرگونه رابطۀ
منطق��ی مي��ان نظر و عم��ل را انکار کردند و بر اين نکت��ه تأکيد ورزيدند که نظر تنه��ا میتواند جنبۀ
ابزاری برای عمل داشته باشد .برای مثال ميلتون فرديدمن روشهای نظری را ابزاری برای پيشبينی
ّ
وضعيت آينده بهشمار میآورد که هيچگونه تضمينی برای تحقق قطعی آنها وجود ندارد (فريدمن،
 :1381ص  .)86درمقاب��ل ،مکت��ب پراگماتيس��م ،م�لاک و معيار ارزش هر گزارهای را در س��ود و
ّ
منفع��ت عمل��ی آن میدان��د و ازاينرو ،عمل و منفعت عمل��ی را بر نظر مقدم میش��مارد (فولکيه،
ّ
 :1347ص  .)358عدهای نيز سخن از ديالکتيک ميان نظر و عمل به ميان میآورند و مقصود آنان
ّ
اين اس��ت که همانگونه که نظر زمينهس��از تحقق عمل است ،عمل نیز میتواند در شکلگيری نظر
تأثيرگذار باشد (.)Gadamer, 2004: P. 19
ّ
ّ
برخی ديگر بر اين باورند که اگرچه نظر بر عمل مقدم است ،عوامل متعددی میتواند بر فرایند
ّ
ش��کلگيری عمل تأثيرگذار باش��د .ازجمله ّ
مهمترين متفکران مدافع اين ديدگاه ارس��طو اس��ت .به
ّ
اعتقاد ارس��طو اميال و خواس��تههای مخالف با نظر میتواند مانع از تحقق عمل براس��اس نظر شود
()Aristotle, 1991: P. 1798؛ بنابراين ،ازنظر ارس��طو و س��اير مدافعان اين ديدگاه چنين نيست که
هرکس صرف آگاهی از چيزی اقدام به انجام آن کند .در اينجا است که میتوان اين پرسش را مطرح
ّ
کرد که اگر فرايند عمل از فرايند نظر پيروی مطلق ندارد ،مکانيزم و شيوۀ تحقق عمل چيست؟
ّ
برخی از نويس��ندگان باوج��ود اذعان به تقدم نظر بر عمل بر اين باورن��د که در مطالعۀ تاريخی
ّ
جوامع همواره با نوعی تخلف عمل از نظر مواجه هس��تيم؛ بهعبارت ديگر ،همواره ميان نظر و عمل
نوعی گسست و شکاف به چشم میخورد و تاريخ جامعۀ بشری چيزی جز زنجيرهای از گسستها
ّ
ّ
ّ
موجوديت خويش از يکس��و و جاي��گاه تاريخی آن ملت
مي��ان افکار و انديش �ههای يک مل��ت از
ازسوی ديگر نيست .اين دسته از نويسندگان ايدۀ «گسست نظر و عمل» را مبنا و چهارچوب نظری
ّ
تحليل خود از تاريخ تمدن اس�لامی قرار دادهاند و اينگونه نتيجه گرفتهاند که« :جایگا ه خواجه در
تاریخ حکمت عملی از این حیث پراهمیت است که درواقع ،اخالق ناصری خاستگاه بیمعناشدن
ی نظر و
حکمت عملی اس��ت ،همچنانک ه رفتار سیاس �ی و نیز اندیشۀ او سرآغاز تثبیت نظری جدای 
عمل در دورۀ اسالمی است» (طباطبايی :1375 ،ص .)213

 .3تحليل حکمت صدرايی از رابطۀ نظر و عمل
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همانگونه که بيان ش��د ،براس��اس مبانی حکمت صدرايی هرگونه کنش ارادی انسانی موقوف و
ً
مبتنیبر ّ
اصوال مادام که کنشگر انسانی ّ
تصور و
فعاليت ّقوۀ ش��ناختی انس��ان است؛ بهعبارت ديگر،
تصديقی از کنش نداش��ته باشد ،کنشی از او صادر نخواهد شد .اما همچنان اين پرسش باقی است
که در مرحلۀ نخست يا همان مرحلۀ ّ
فعاليت ّقوۀ شناختی چه چيزی واقع میشود؟ بهعبارت ديگر،
ّ
چند و چون تأثير ّقوۀ ش��ناختی در تحقق کنش ارادی چگونه اس��ت؟ تصوي��ری که پيشتر از فرايند
ّ
تحقق کنش ارادی ترسيم شد ،چندان اجمالی است که پاسخگوی اين پرسش نیست؛ ازاينرو ،در
ادامه با تمرکز بر مرحلۀ ّ
فعاليت ّقوۀ شناختی به تجزيه و تحليل آن میپردازيم.
براس��اس آموزههای حکمت صدرايی ّقوۀ ش��ناختی انس��ان به زيرمجموعههاي��ی تجزيه و تحليل
میش��ود که مجموعهای از قوای مختلف را ش��امل میشود .هرچند در برخی متون و منابع اختالفات
جزئی دربارۀ تعداد اين قوا مشاهده میشود ،در اينجا میتوان در قالب چهار ّقوۀ شناختی ّ
حس ،خيال،
وهم و عقل توضيح دادّ .قوۀ ّ
حس��ی با اس��تفاده از ابزار ّ
حواس پنجگانه که در بدن تعبيه شده است کار
ش��نوايی ،بينايی ،چش��ايی ،بويايی و بس��اوايی را انجام میدهد .اين ّقوه برای درک صورتهای ّ
حسی
جزئی س��ودمند اس��ت (صدرالمتالهين :1363 ،ص ّ .)504قوۀ خيال که پس از قطع ارتباط مستقيم
ميان ابزار حواس ،صورتی از شیء را درک میکند (صدرالمتالهين :1981 ،ج  ،8ص ّ ،)212قوۀ وهم
ّ
(عبوديت :1392 ،ج  ،3ص  ،)164و ّقوۀ عاقله که وظيفۀ درک
که ّقوهای برای درک معانی جزئی است
ّ
مفاهيم و احکام کلی را بر عهده دارد .قلمرو احکام کلی گس��ترده اس��ت و هم امور مربوط به هست و
نيس��ت و هم امور مربوط به بايد و نبايد را ش��امل میش��ود .از برخی اختالف تعابير که بگذريم عموم
حکمای اس�لامی از ادراک عقلی مربوط به هس��ت و نيست به عقل نظری و از ادراک عقلی مربوط به
بايد و نبايد به عقل عملی تعبير کردهاند (مصباح يزدی :1383 ،ج  ،1ص .)262
ّ
توضيح تفصيلی قوای ش��ناختی انس��ان برای آن بود که برای تحليل رابطۀ نظر و عمل توجه به اين
ّ
نکته بس��يار ضروری اس��ت که هرچند در همۀ افراد ّقوۀ شناختی تنظيم مرحلۀ نخست از تحقق کنش
ارادی انس��ان را بر عهده دارد ،ممکن اس��ت ميزان و نحوۀ همکاری قوای مختلف ش��ناختی انس��ان از
ّ
فردی به فرد ديگر متفاوت باش��د؛ بهعبارت ديگر ،برای مثال چيس��تی کنش ارادی محققشده بسته به
ميزان تأثيرپذيری «تصديق» از ّقوۀ عاقله يا ّقوۀ وهم متفاوت خواهد شد .بر اين اساس ،میتوان دو فرد
تصور مشترکی از چيستی و غايت يک کنش دارند و از اين جهت مراحل ّ
را در نظر گرفت که ّ
اوليۀ تأثير
ّقوۀ ش��ناختی را بهصورت يکس��ان طی میکنند ،ولی در مرحلۀ تصديقی ممکن اس��ت يکی از آنان بر
پاي��ۀ تصديق حاصل از تأثير ّقوۀ وهم ادامه دهد و ديگری تصديق عقلی صرف را مبنای کنش خويش

ّ
ظىی

ايگيمة الهی

جّؿيك ؼيالی

ؼيالی

ايگيمة ايىايی هحؼالی

جّؿيك وهمی

وهمی

ايگيمة ايىايی پىث

جّؿيك ػملی

ػملی

ؼىؾ کًً

غايث کًً

ايگيمة ظيىايی

جّؿيك اهکاو

ّ
جّىق کًً

جّؿيك کًً

ٌىق به کًً

ّلىة ًٌاؼحی

اقاؾه به کًً
ّلىۀ جعكيکی

اقاؾی ايىاو

نمودار  :5تحليل ابعاد کنش انسانی

ّ
متعددی در ّ
تعينبخش��ی به کنش انسانی
همانگونه که از نمودار باال آش��کار میش��ود ،عوامل
ّ
مؤثر اس��ت .نکتۀ ّ
يمىؾاقی:5کهجعليل
ايىايیدر نظر داش��ت اين اس��ت که هرچند
کًًزمينه
ابؼاؾاين
بايد در
مهم
در س��طح فردی
ّ
ّ
ّ
نقشكقوۀّ
فكؾی هؤذ
کنشبؽٍی
ؾق جؼيى
معمولهحؼؿؾی
متعارفٌىوؾ ،ػىاهل
الگویآٌکاق هی
يمىؾاق باال
گىيهنکه ال
وغط آن
ايىايی کؾق��ه در
کًًاس��ت
انس�به�انی
پيدايش
دهندۀ
این نمودارهماونش��ا
ّ
�ناختیۀو ّ ّ
هحؼاقف و هؼمىل
قوایيٍاوؾهًؿ
�تايىکهيمىؾاق
نيس�چًؿ
چنينکه هك
ايى اوث
�يمؾق يظك
لهيًه
قوۀی که بايؿ ؾق
ههم
ش�اوث .يکح
بخشيدن به
الگىیتحقق
مذکورۀبرای
ؾاٌث�ت،
شده اس�
تحريکیايىترس�
ّ
ّ
اوث ،چًيى ييىث که لىای هفکىق بكای
پيؿايً کًً ايىايی اوث که ؾق آو يمً لىۀ ًٌاؼحی و لىۀ جعكيکی جكوين ٌؿه
برخالف مقتضای
مواردی ّقوۀ تحريکی
کنش بهصورت هماهنگ و س��ازگار عمل کنند .چهبس��ا در
ّ
ّ
ّ
جعمكبؽٍيؿو به کًً بهِىقت هماهًگ و والگاق ػمل کًًؿ .چهبىا ؾق هىاقؾی لىۀ جعكيکی بكؼالف همحضای لىۀ ًٌاؼحی
جؼيى ّ
ـ ؾوثکن ؾق بؼؿ جّؿيمی ـ ػمل کًؿ و ٌهىت ،غضب يا وايك ؼىاوحههای ايىايی ّ
ؼاِی هحفاوت با همحضای لىای

ّ
ًٌاؼحی به کًً ببؽٍؿ (شىاؾی آهلی :1386 ،ز  ،2ق  .)247 َ ،4ؾق ايًصا اوث که هىئلۀ ّ
ػمالييث
ههمی ؾقباقۀ ;
کًً ايىايی ؾق وغط فكؾی :هغكض هیٌىؾ .ؾق ايى هىئله پكوً اِلی آو اوث که ػىاهلی که باػد ػماليی و هؼمىل ٌؿو

کًً ايىايی هیٌىؾ ،چيىث؟
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جعليل کًً

جّؿيك غايث

اِل ٌىق

ّ
جأکؿ ٌىق
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قرار دهد .در اين صورت ،بدون ترديد کنش ايجادشده ازسوی آنان با يکديگر تفاوت خواهد داشت.
همۀ اينها دربارۀ مرحلۀ تأثير ّقوۀ ش��ناختی بود ،اگر در نظر آوريم که مشابه همين فرايند دربارۀ
ّقوۀ تحريکی نيز صدق میکند و ممکن است شوق بهوجودآمده برای انجام کنش از عوامل مختلفی
نشئت گرفته باشد ،روشن خواهد شد که اشتراک دو نفر در مراحل تأثير ّقوۀ شناختی هيچ تضمينی
برای صدور کنش يکسان ازسوی آنان نخواهد بود .حال اگر به موارد مذکور اين نکته را نيز بيفزاييم
که نقش عوامل مختلف در ايجاد انگيزه برای يک کنش بس��يار اساسی است تاآنجاکه انگيزۀ اصلی
انس��ان از انج��ام يک کنش ارادی ک��ه از آن در متون دينی به ّ
«نيت» تعبير میش��ود ،صورت حقيقی
کنش را تش��کيل میده��د ،درخواهيم يافت که حتی دو کنش ارادی که مراحل ش��کلگيری آنها از
جهات بس��ياری با هم ش��باهت دارند درصورتیکه ازنظر ّنيت با هم تفاوت داش��ته باشند ،میتوانند
به دو کنش بس��يار متفاوت بينجامند .در نمودار زير انحای مختلف تأثير قوای مختلف ش��ناختی و
تحريکی در ّ
تعينبخشی به کنش ترسيم شده است.
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ّ
متعاليه است که نفس انسانی را حقيقت واحدی میداند که مشتمل
.1تعبير ُ«بعد» متناسب و سازگار با مبانی حکمت
بر قوای مختلفی است.
ً
 .2اصوال بر همين اس��اس اس��ت که در متون فلسفۀ صدرايی از کنشگر انس��انی بهمنزلۀ «فاعل علمی» تعبير میشود
(ر .ک :.طباطبايی :1416 ،ص .)122
.3تعبير «نظر صائب» اصطالح رايجی در فلس��فۀ علوم انس��انی نيس��ت و در اين نوشتار برای اشاره به مبادی شناختی
کنش انسانی عقالنی بهکار رفته است ،همانگونه که تعبير «عزم متقن» نيز برای اشاره به مبادی تحريکی کنش انسانی
عقالنی بهکار برده شده است.

] [ Downloaded from arh.sccsr.ac.ir on 2023-01-09

ّقوۀ ش��ناختی ـ دس �تکم در بعد تصديقی ـ عمل کند و شهوت ،غضب يا ساير خواستههای انسانی
تعين ّ
ّ
خاصی متفاوت با مقتضای قوای شناختی به کنش ببخشد (جوادی آملی :1386 ،ج  ،2ق ،4
ّ
ص  .)247در اينجا اس��ت که مسئلۀ ّ
«عقالنيت کنش انسانی در سطح فردی» مطرح
مهمی دربارۀ
میش��ود .در اين مس��ئله پرسش اصلی آن اس��ت که عواملی که باعث عقالنی و معقول شدن کنش
انسانی میشود ،چيست؟
ّ
ّ
در پاس��خ به اين پرس��ش الزم است ابعاد مختلف رابطۀ قوۀ ش��ناختی و قوۀ تحريکی را واکاوی
کنيم .همانگونه که بيان ش��د ،هريک از قوای ش��ناختی و تحريکی مجموعهای از قوای جرئیتر را
ش��امل میش��وند .برای مثال ّقوۀ شناختی به ّقوۀ خيال ،وهم و عقل قابل تحليل است و ّقوۀ تحريکی
نيز به ش��وق حيوانی و شوق متعالی قابل تحليل است .مقصود از شوق حيوانی کششی است که در
ُبعد 1نفس حيوانی انس��ان به وديعه نهاده ش��ده است تا او را بهس��وی انجام کارهای متناسب با نفس
حيوانی سوق دهد (صدرالمتالهين :1981 ،ج  ،8ص  )54و مراد از شوق متعالی ،کششی است که
در ُبعد نفس انس��انی به وديعه نهاده شده اس��ت تا ّ
فعاليتهای انسان را در جهت «ادراکات عقلی»
2
سوق دهد.
ّ
فعاليتهايی مانند ايمان ،عزم ،اراده ،تعديل ش��هوت ،تعديل غض��ب و ...ازجمله کارکردهای
اين کش��ش اس��ت (جوادی آملی 1389 ،ب :ص  .)33درصورتیکه کنشگر در مرحلۀ بهکارگيری
ّقوۀ شناختی براساس احکام عقلی نسبتبه «سودمندی» يک کنش تصديق کند و همين فرايند ادامه
يافته و در مرحلۀ کاربس��ت ّقوۀ تحريکی نيز ش��وق متعالی با اين درک عقالنی همس��و شود ،کنشی
ّ
محقق خواهد ش��د که واجد عنصر «عقالنيت» اس��ت؛ بنابراين ،در کنشهای انسانی واجد عنصر
ّ
عقالني��ت هم «نظر صائب» 3در مرحلۀ ّقوۀ ش��ناختی و هم «عزم متق��ن» در ناحيۀ ّقوۀ تحريکی در
ّ
کنار يکديگر زمينهس��از تحقق کنش میش��وند .اما درصورتیکه :الف) در مرحلۀ ّقوۀ شناختیّ ،قوۀ
واهمه به «س��ودمندی» يک کنش حکم کند و در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی نيز ش��وق حيوانی به ياری ّقوۀ
واهمه بش��تابد ،يا ب) هرچند در مرحلۀ ّقوۀ ش��ناختی ،عقل به «س��ودمندی» يک کنش حکم کند

حاالت مختلف ّقوه شناختی و ّقوه تحريکی

ّقوۀ شناختی
ّقوۀ تحريکی

صورت اول

صورت دوم

صورت سوم

صورت چهارم

صائب

غيرصائب

صائب

غيرصائب

متقن

متقن

غيرمتقن

غيرمتقن

با ّ
توجه به اينکه عقالنيت کنشهای انس��انی بر پايۀ «س��عادت حقيقی» ترسيم میشود ،هرچه
ش��خص در ّتش��خيص عقالنی خود به صواب نزديکتر ش��ود و هرچه ّ
جٍؽيُ�خيص
تحريکی ؾقاو با تش�
قوۀهكچه ٌؽُ
با جىشه به ايًکه ػمالييث کًًهای ايىايی بك پايۀ ;وؼاؾت ظميمی :جكوين هیٌىؾ،
ػماليی ؼىؾ به ِىاب يمؾيکجك ٌىؾ و هكچه ّلىۀ جعكيکی او با جٍؽيُ ػماليی او هماهًگجك باٌؿ ،هيماو ػمالييث
عقالنيت کنش ّهای انس��انی او فزو ّنت��ر خواهد بود .جايگاه و
عقالن��ی او هماهنگتر باش��د ،ميزان
کًًهای ايىايی او فمووجك ؼىاهؿ بىؾ .شايگاه و يمً ّ
ًٌاؼحی و لىۀ جعكيکی ؾق هعىق هؽحّات ليك جكوين ٌؿه اوث.
ۀ
لى
ّ
مختصات زير ترسيم شده است.
نقش ّقوۀ شناختی و ّقوۀ تحريکی در محور
+
يظك ِائب  +ػمم غيكهحمى

يظك ِائب  +ػمم هحمى

هعىق ّ yلىة ًٌاؼحی

85

يظك غيكِائب  +ػمم غيكهحمى

يظك غيكِائب  +ػمم هحمى

کنش انسانی
تحريکی
لىه قوه
شناختی و
شايگاهقوه
جايگاه
نمودار :6
کًًدرايىايی
جعكيکی ؾق
لىه ًٌاؼحی و
يمىؾاق :6
آي چه جاکًىو بياو ٌؿ ،جعليل چيىحی و هباؾی پيؿايً کًً ايىايی اوث .البحه ايى بعد ابؼاؾ هؽحلف ؾيگكی ييم
ؾاقؾ که ؾق اؾاهه به بكؼی ال آوها اٌاقه هیکًين.
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+

هعىق ّ xلىة جعكيکی

-
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ولی در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی ش��وق حيوانی به ياری ّقوۀ واهمه بشتابد ،يا ج) در مرحلۀ ّقوۀ شناختی،
ق� ّ�وۀ واهمه به «س��ودمندی» يک کنش حک��م کند ،هرچند در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی ش��وق متعالی به
ّ
ياری ّقوۀ واهمه بشتابد،کنش��ی محقق خواهد ش��د که با اقتضائات «حيات حيوانی» سازگار است.
با اين توضيح برای آنکه يک کنش انس��انی به «کنش عقالنی» ّ
متصف ش��ود الزم است فرد نخست
ظرفيته��ای ّقوۀ عاقلۀ خويش را برای ش��ناخت عقلی صائب بهکار گيرد و س��پس ّ
ّ
ظرفيتهای ّقوة
ّ
ّ
محرکۀ خود را در تحقق بخشيدن هرچه تمامتر به تشخيص ّقوۀ عاقلۀ خود به ميدان آورد.

آنچه تاکنون بيان شد ،تحليل چيستی و مبادی پيدايش کنش انسانی است .البته اين بحث ابعاد
مختلف ديگری نيز دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنيم.

 .4ابعاد مختلف رابطۀ نظر و عمل
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 .1آيتالله جوادی آملی« :اينکه در متون دينی صورتهایی برای برخی از انسانهای گناهکار بيان شده است ،مانند
تبديلشدن به بوزينه ،به اين معنا است که در عين انسانبودن ،بوزينه نيز هست؛ نه آنکه از انسان به بوزينه تبديل شود،
چه اينکه اگر موجودی از انسان به بوزينه تبديل شود ،لذایذ و آالم او نيز همسنخ با لذایذ و آالم بوزينه خواهد شد و در
اين صورت عذابی را درک نخواهد کرد» (سخنرانی معظم له  1397/6/1مسجد احمدآباد دماوند؛ نقل به مضمون).
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تحلي��ل رابطۀ نظر و عمل براس��اس مبانی حکمت صدرايی ما را با مس��ائل جديدی مواجه میکند.
ازجملۀ اين مسائل میتوان به نقش عواملی فطرت ،تکرار عمل ،و جامعه در جهتبخشی به کنش
انس��انی اش��اره کرد .برای نمونه در متون حکمت صداريی تحليلی فلس��فی از فطرت و امور فطری
انس��ان ارائه ش��ده است و تأکيد شده که انسان دارای فطرت الهی است و اين فطرت الهی هم دارای
ابعاد معرفتی و هم دارای ابعاد انگيزش��ی اس��ت (جوادی آملی :1390 ،ص  .)26فطرت انس��انی
ام��ری حتمی و غيرقابل تغيير اس��ت؛ بنابراين ،در وجود هر فرد انس��انی امور ش��ناختی و تحريکی
وجود دارد که میتواند زمينۀ صدور کنشهای وی ش��ود .البته ممکن اس��ت براثر عوامل محيطی و
اجتماعی از ميزان تأثير امور فطری کاسته شود ،ولی با ّ
توجه به تغييرناپذيری آن ،اين دسته از عوامل
1
موجب ازميانرفتن فطرت نخواهد شد.
همچني��ن ،يک��ی ديگر از ابعاد مختل��ف نظر و عمل ،نقش تکرار يک عم��ل در پايداری صدور
آن ازس��وی کنش��گر اس��ت .با ّ
توجه به اينکه هر عمل دارای مبادی ّ
خاص خود اس��ت ،تکرار عمل،
ب��ه معنای تکرار مجموعهای از امور اس��ت که از ّ
تصور عمل گرفته تا ش��وق و اراده به انجام را دربر
میگي��رد؛ ازاي �نرو ،تکرار عمل افزون ب��ر اينکه زمينۀ ص��دور آن عمل را تس��هيل میکند به تثبيت
معرفتهای آميخته به آن در ذهن نيز ياری میرس��اند و هرچه عملی تکرار بيش��تری داش��ته باش��د،
مقابله با آن دش��وارتر خواهد بود (طباطبايی :1382 ،ج  ،1ص  .)164اين اعمال که در جان انسان
َ
رسوخ يافته است عالمی را متناسب با خود برای فرد شکل میبخشد (پارسانيا :1391 ،ص .)145
افزون بر ابعاد یادش��ده ،میتوان ب��ه عوامل اجتماعی بهمثابۀ عوام��ل تأثيرگذار بر پيدايش کنش
انسانی اشاره کرد .جامعه و هنجارهای حاکم بر آن اگرچه به زوال عنصر اختيار و آزادی نمیانجامد،
نمیتوان تأثير آن را بر ش��کلگيری کنش انس��انی ناديده گرفت .در اين صورت چهبس��ا به اين نتيجه
برسيم که جامعه بسته به گونههای مختلف آن ،ممکن است به رشد و تکامل فرد کمک کند يا آنکه
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 .5تحليل عوامل گسست نظر و عمل

ً
براس��اس توضيحات ارائهشده میتوان به اين نتيجه رس��يد که از منظر حکمت صدرايی اصوال هيچ
کنش��ی بدون کاربس��ت ّقوۀ ش��ناختی و ّقوۀ تحريکی پديد نمیآيد؛ بنابراين ،اگر مقصود از گسست
نظر و عمل ،پيدايش کنش انس��انی عاری از هرگونه ّ
فعاليت ّقوۀ شناختی باشد ،تعبير «گسست نظر
وعمل» نامعقول خواهد بود .اما بههرحال ،میتوان تبيينی به دست داد که براساس آن گسست نظر
و عمل بهخوبی تصوير شود .براساس اين تبيين در مطالعۀ کنشهای انسانی گاهی با مواردی مواجه
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مانعی بر س��ر راه تکامل وی محس��وب ش��ود (جوادی آملی 1389 ،الف :ص  .)323دربارۀ نقش
جامعه در تکوين کنش انس��انی مباحث بس��ياری وجود دارد ولی به اختص��ار میتوان گفت جامعه
در ُبعد مبادی ش��ناختی کنش میتواند در مواردی برخی از ش��ناختها و آگاهیها را در اختيار فرد
ق �رار ده��د که در جامعۀ ديگر وج��ود ندارد ،و در برخی ديگر از موارد ش��ناخت و آگاهی ّ
خاصی را
با س��هولت بيش��تری در دس��ترس اعضای خود قرار دهد ،چه اينکه بخش عمدۀ شناختهای افراد
از خ�لال جامعه به آنان منتقل میش��ود (مصباح ي��زدی 1390 ،ب :ص  .)228همچنين ،در ُبعد
ً
ً
تحريک��ی کنش جامعه میتواند اوال ،در تقويت يا تضعيف اميال انس��ان تأثير داش��ته باش��د؛ ثانيا،
ً
شيوه و چند و چون برآوردن برخی اميال را ّ
معين کند و ثالثا ،جامعه در مواردی میتواند زمينۀ بروز
برخی از اميال در انسان را فراهم کند (مصباح يزدی 1390 ،ب :صص  .)221-222در زمينۀ نقش
تضعيفی جامعه نيز ممکن اس��ت نوع مواجهۀ جامعه با کنشهای فردی متفاوت باش��د و از برخورد
قهری منجربه نابودی کنشگر گرفته تا طرد اجتماعی از ناحيۀ افراد را شامل شود.
البته نبايد از نظر دور داش��ت که کنش انس��انی نيز بیتأثير نيس��ت و بس��ته به ّ
موقعيت و جايگاه
اجتماع��ی ف��رد ،کن��ش او میتواند مرز رفتار ف��ردی را درنوردد و بر س��اختارهای اجتماعی نيز تأثير
بگ��ذارد .ب �رای نمونه کنش يک فرد ممکن اس��ت س��اختاری را بهوج��ود آورد ،س��اختاری را ازبين
بب��رد ،اص�لاح کند ،يا تحکيم بخش��د؛ البت��ه هريک از اين تأثي �رات ممکن اس��ت ارادی و از پيش
برنامهريزیش��ده باش��د ،يا آنکه غيرارادی باشد (ر .ک :.پارس��انيا :1391 ،صص  .)174-176اين
تأثير نيز بهنوبۀخود میتواند نسبتبه کنشهای ديگر ،تسهيلگر يا صعوبتساز باشد.
بههرحال ،مقصود از اين توضيحات زمينهس��ازی برای رس��يدن به پاسخ مسئلۀ «گسست نظر و
عمل» بود؛ ازاينرو ،در ادامه با تمرکز بر مسئلۀ «گسست نظر و عمل» به بررسی پاسخ اين پرسش
میپردازي��م که براس��اس مبانی حکمت صدرايی چه تحليلی از گسس��ت نظ��ر و عمل میتوان ارائه
کرد؟
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ّ
میش��ويم که آنچه بهمثابۀ تش��خيص ّ
شناختی» کنش��گر بوده با «کنش محققشده» سازگاری
«قوۀ
ِ
ّ
ندارد؛ بهعبارت ديگر ،با مواردی مواجه میش��ويم که کنش��گر به کنش��ی تحقق بخشيده است که با
آنچه «نظر صائب» از منظر او ـ يا نظر صائب بهطورکلی ـ ش��مرده شده است ،ناهمخوان است .در
ّ
ّ
ّ
اينگونه موارد درحقيقت با دو پديده مواجه هس��تيم« :کنش محقق» و «کنش متوقع» .کنش محقق
ّ
ّ
همان کنش��ی است که در ّ
واقعيت عينی تحقق پيدا کرده است ،درحالیکه کنش متوقع کنشی است
ّ
که پيدايش و وقوع آن توقع میرفت ولی برخالف انتظار ،جامۀ عمل به خود نپوشيد.
ّ
ّ
براس��اس تحليل صورتگرفته ،درواق��ع ،کنش محقق نيز مراحل مختلف تحقق کنش انس��انی
خاص خود و هم دارای عامل تحريکی ّ
را از س��ر گذرانده اس��ت و هم واجد عامل ش��ناختی ّ
خاص
خود است؛ بنابراين ،نبايد پنداشت که در تعبير «گسست نظر و عمل» ،کنشی انسانی بدون هرگونه
عامل ش��ناختی پديد آمده اس��ت و پرس��ش اصلی دربارۀ عوامل گسست نظر و عمل ،به اين پرسش
ّ
بازمیگ��ردد ک��ه چه عامل يا عواملی موجب میش��ود تا فرايند تحقق کنش که از ّقوۀ ش��ناختی آغاز
شده با ّقوۀ تحريکی متناسب با آن همراه نشود و سرانجام نيز به کنش متناسب به ّقوۀ شناختی منجر
نشود؟
به نظر میرسد دستکم پنج عامل میتواند به گسست نظر و عمل منجر شود .1 :اشتباه در قوۀّ
ش��ناختی ّ
تصوری .2 ،اش��تباه در ّقوۀ شناختی تصديقی .3 ،پيدايش تعارض ميان تصديقات نظری،
 .4پيداي��ش تعارض ميان گرايشها و  .5تزاحم عمل��ی .در ادامه هريک از اين عوامل را به اختصار
توضيح میدهيم.
ّ
ّ
ّ
 .1اش��تباه در قوۀ ش��ناختی تصوری :مقصود از اين عامل آن اس��ت که کنشگر تصور روشنی از
چيس��تی کنش يا غايت کنش در نظر نداش��ته باشد؛ بهعبارت ديگر ،هنوز به نگرش دقيقی از چند و
خود کنش يا چند و چون غايت کنش دس��ت نيافته باش��د .برای مثال کنشگری که از او انتظار
چون ِ
ّ
میرود «ادای احترام» کند هنوز تصور روش��نی از کنش��ی که میتوان آن را نمونهای از ادای احترام
بهش��مار آورد ،در ذهن نداش��ته باشد .کنش��گری خواهد توانس��ت اين مرحله را بهدرستی پشت سر
بگ��ذارد که هم ّ
تصور روش��نی از چند و چون کنش در ذهن داش��ته باش��د و هم تص� ّ�ور واضحی از
ّ
غايت کنش .البته در اينجا مقصود از غايت کنش ،علت غايی اس��ت ،نه خود غايت .توضيح آنکه
مراجعه به متون حکمت صدرايی نشان میدهد که در حکمت صدرايی ميان دو مطلب تمايز نهاده
ّ
ّ
میش��ود :علت غايی حرکت و غايت حرکت .توضيح آنکه گاهی س��خن در علت غايی حرکت در
کنشهای انس��انی اس��ت که در اينصورت مقصود انگيزهای است که فرد انسانی را بر انجام کنشی
واداش��ته اس��ت ،و زمانی سخن در غايت حرکت است که مراد آن نتيجهای است که بر کنش انسانی
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ّ
مترتب شده است .حال در مواردی اين دو بر هم منطبق هستند و بهعبارت ديگر ،همان انگيزهای که
ّ
فرد کنشگر در نظر داشته است ،محقق میشود و در مواردی نيز تالش فرد کنشگر به نتيجۀ مطلوب
ّ
منته��ی نمیش��ود بلکه آثاری بر کنش وی مترتب میش��ود که وی انتظار نداش��ته اس��ت (مطهری،
 :1377ج  ،5صص .)458-460
 .2اش��تباه در ّقوۀ شناختی تصديقی :در اينجا مقصود از تصديق مجموعهای از احکام مختلفی
ّ
اس��ت ک��ه ابعاد مختلف کنش از حکم به ضرورت برخی از مقدم��ات کنش ،چگونگی انجام آن تا
س��ودمندی کنش را شامل میش��ود؛ ازاينرو ،نبايد پنداشت که ّقوۀشناختی تصديقی فرايند بسيطی
ّ
تحقق کنش است .افزونبراين ،الزم اس��ت به اين نکته ّ
توجه شود که اگرچه عقل بهمنزلۀ
در مس��ير
«منبع» تصديق مذکور مطرح میشود ،کنشگر انسانی میتواند در اين مرحله از مجموعۀ مختلفی
از منابع مانند تصديقات حاصل از «معرفت فطری» ،تصديقات حاصل از «معرفت دينی» و حتی
تصديقات حاصل از «معرفت تجربی» نيز بهره گيرد.
برای مثال کس��ی که درصدد است نسبتبه فردی «ادای احترام» کند ،بايد واجد مجموعهای از
ّ
احکام باشد ،مانند حکم به اينکه ادای احترام مذکور در «قالب زبان» انجام شود ،اينکه وی تسلط
کافی بر بيان «زبانی» را دارد ،اينکه ادای احترام به سود او خواهد بود و ....روشن است که کمترين
اشتباه در هريک از اين احکام میتواند به مختلشدن کنش موردنظر بينجامد.
 .3پيداي��ش تع��ارض ميان تصديق��ات نظری :گاه��ی ناکامی کنش��گر به وجود تع��ارض ميان
تصديق��ات مختلفی بازمیگ��ردد که در رابطه با کنش موردنظر واجد اس��ت .برای نمونه درحالیکه
ممکن اس��ت براس��اس يک تصديق تجربه به س��ودمندی يک کنش حکم کند ،ممکن اس��ت منبع
معرفت��ی ديگ��ری مانند دين به ناس��ودمندی کنش مذکور حک��م کند .در اين صورت م��ادام که اين
ّ
ّ
عقالنيت کنش با چالش مواجه خواهد شد و درنتيجه
تعارض براساس «اصول بديهی» حل نشود،
کنشگر در معرض گسست ميان نظر و عمل قرار خواهد گرفت.
 .4پيداي��ش تع��ارض ميان گرايشها :بعد از گذر از مراحل مختلف ّقوۀ ش��ناختی ،نوبت به قوۀّ
ّ
تحريکی میرسد .در اين مرحله نيز میتوان عواملی را باز شناخت که کنش متوقع را از مسير اصلی
خود منحرف کند .برای نمونه چهبس��ا انگيزههای حيوانی تش��خيص عقالنی کنش��گر را پش��تيبانی
نکند .افزونبراين ،در کنشهای اجتماعی چهبس��ا س��اختارها ،ارزشهای راي��ج ،گروههای مرجع
و س��اير عوامل مش��ابه باعث ش��ود تا انگيزۀ فرد برای انجام کنش مختل ش��ود .البت��ه همانگونه که
پيشتر بيان شد ،تأثير اين عوامل در سطحی نيست که موجب سلب آزادی کنشگر شود .برای مثال
ّ
کنش��گری که اطاعت از فرمان الهی را براساس تمايل به دستيابی به لذت دنيوی کنار میگذارد ،در
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 .6تحليل

براس��اس تحليل ذکرش��ده میتوان گفت معرفت و عمل مش��ترک اس��ت که با انسان متحد میشود:
«ازنظ��ر ق��رآن ،ش��خصیت واقعی ما و «م��ن» حقیقی ما همان روح ما اس��ت؛ روح م��ا با هر عمل
اختیاری ،از ّقوه بهس��وی فعلیت گام برمیدارد و اثر و خاصیتی متناس��ب با اراده و هدف و مقصود
خود کسب میکند؛ این آثار و ملکات جزء شخصیت ما میشود و ما را به عالمی متناسب خود از
عوال��م وجود میب��رد» (مطهری :1377 ،ج  ،1ص  .)296افزونبراي��ن ،همين اتحاد عمل با نفس
اس��ت که به شکلگيری جامعهای متناس��ب با آن معرفت و عمل میانجامد؛ ازاينرو ،اصالح نظر
و عمل میتواند به حرکت انس��ان در مس��ير کمال فردی و اجتماعی ياری رس��اند .اما الزم است بر
َ
َ َ َ
«من ع ِمل بما َیعلم
گسست نظر و عمل بهمثابۀ يکی از مهمترين چالشها فائق آمد .براساس روايت
َ َ
َ َّ
عل َم ُه الله ما لم َیعلم» (مجلس��ی ،محمدباقر :1403 ،ج  ،75ص  )189میتوان اينگونه اس��تفاده
کرد که آدمی ـ و نيز جامعهای که دارای اشتراک در معرفت و تصميم هستند ـ درصورتیکه به آنچه
علم دارند ،عمل کنند ،خداوند علم و ش��ناخت از اموری که فاقد علم و ش��ناخت هستند را نصيب
آن��ان خواهد ک��رد و بر قلمرو علم و معرفت آنان خواهد اف��زود و همين علم جديد نيز درصورتیکه
موضوع عمل قرار گيرد ،زمينه برای بسط و توسعۀ قلمروی علمی را فراهم خواهد کرد.
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مرحل��ۀ ّقوۀ تحريکی با گرايشهای متعارض با گرايش عقالنی مواجه ش��ده اس��ت .البته بايد ّ
توجه
داش��ت که همواره چنين نيس��ت که ميان تأثير گرايشها تفاوت فاحش��ی وجود داش��ته باش��د ،بلکه
چهبسا در برخی موارد کنشگر در معرض جدال و کشاکش ميان گرايشهای متعارض قرار میگيرد.
ّ
 .5تزاحم عملی :افزون بر عوامل یادشده ،گاهی کنشگر در مراحل پايانی تحقق کنش با «تزاحم
ّ
وضعيت و شرايطی است که آخرين مرحلۀ کنش
عملی» مواجه میش��ود .مقصود از تزاحم عملی،
يعن��ی تحريک اعضای بدنی را با مش��کل مواج��ه میکند .در چنين وضعيتی باوجود آنکه کنش��گر
ّ
ّ
واجد همۀ ش �رايط الزم برای تحققبخش��يدن به کنش است ،لزوم انجام کنش ديگری را مانع تحقق
ّ
ّ
بخشيدن به کنش متوقع میيابد يا آنکه انجام کنش متوقع را مانع از انجام کنش ديگر میيابد.
تاکنون به پنج عامل از عوامل زمينهس��از گسس��ت ميان نظر و عمل اش��اره ش��د .عوامل مذکور
براس��اس تحليل نظر و عمل و بر پايۀ اس��تقرا بهدست آمده اس��ت و به معنای حصر عوامل در تعداد
مذکور نيست.

 .7نتيجهگيری
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گفتيم که موضوع علوم انس��انی ،کنش انس��انی اس��ت و نيز بررسی چيس��تی و عوامل پيدايش کنش
انس��انی ازجمله عالیق حکمای اس�لامی و بهويژه حکيمان متعاليه بوده اس��ت؛ ازاينرو ،پرس��ش
اصلی تحقيق را اين قرار داديم که براساس مبانی حکمت صدرايی چه تحليلی از رابطۀ نظر و عمل
میتوان ارائه کرد؟ و افزوديم که در بررس��ی اين مس��ئله به تحليل عوامل گسس��ت ميان نظر و عمل
نيز ّ
توجه خواهيم داش��ت .مقصود از کنش را ّ
فعاليت انس��انی دانس��تيم که ناش��ی از تصميم باشد.
در توضيح نظر هم اذعان کرديم که نظر فعاليت انس��انی اس��ت که از س��نخ آگاهی اس��ت و مرحلۀ
ّ
نخس��ت از مراحل تحقق کنش ارادی انس��ان را سامان میدهد .براس��اس يافتههای تحقيق از منظر
ّ
حکمت صدرايی برای آنکه يک کنش انسانی محقق شود ،ابتدا الزم است کنشگر با استفاده از ّقوۀ
ش��ناختی خودّ ،
تصوری از چيستی کنش داشته باشد ،س��پس با بهکارگيری همين ّقوه ابعاد مختلف
ّ
ّ
«مطلوبيت» تحقق آن را تصديق کند .در ادامه الزم اس��ت کنشگر قوای تحريکی خود
کنش بهويژه
ّ
را بهکار گرفته ،به انجام کنش «شوق» پيدا کند .رفتهرفته و با شدتگرفتن اين شوق نوبت به «اراده»
ّ
میرسد و پس از اين مرحله است که کنش وارد مرحلۀ تحقق عينی میگشود.
درصورتیک��ه کنش��گر در مرحل��ۀ بهکارگي��ری ق� ّ�وۀ ش��ناختی براس��اس احکام عقلی نس��بتبه
«سودمندی» يک کنش تصديق کند و همين فرايند ادامه يافته و در مرحلۀ کاربست ّقوۀ تحريکی نيز
ّ
ّ
«عقالنيت»
شوق متعالی با اين درک عقالنی همسو شود ،کنشی محقق خواهد شد که واجد عنصر
ّ
عقالنيت ه��م «نظر صائ��ب» در مرحلۀ ّقوۀ
اس��ت؛ بنابراي��ن ،در کنشهای انس��انی واج��د عنصر
ّ
شناختی و هم «عزم متقن» در ناحيۀ ّقوۀ تحريکی در کنار يکديگر زمينهساز تحقق کنش میشوند.
ام��ا درصورتیکه الف) در مرحلۀ ّقوۀ ش��ناختیّ ،قوۀ واهمه به «س��ودمندی» يک کنش حکم کند و
در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی نيز ش��وق حيوانی به ياری ّقوۀ واهمه بش��تابد ،ي��ا ب) هرچند در مرحلۀ ّقوۀ
ش��ناختی ،عقل به «س��ودمندی» يک کنش حکم کند ولی در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی ش��وق حيوانی به
ياری ّقوۀ واهمه بش��تابد ،يا ج) در مرحلۀ ّقوۀ ش��ناختیّ ،قوۀ واهمه به «سودمندی» يک کنش حکم
ّ
کند ،هرچند در مرحلۀ ّقوۀ تحريکی ش��وق متعالی به ياری ّقوۀ واهمه بشتابد ،کنشی محقق خواهد
ش��د که با اقتضائات «حيات حيوانی» س��ازگار اس��ت .با اين توضيح برای آنکه يک کنش انسانی به
«کنش عقالنی» ّ
متصف شود الزم است فرد نخست ّ
ظرفيتهای ّقوۀ عاقلۀ خويش را برای شناخت
ّ
عقلی صائب بهکار گيرد و سپس ّ
ظرفيتهای ّقوۀ ّ
محرکۀ خود را در تحقق بخشيدن هرچه تمامتر به
تشخيص ّقوۀ عاقلۀ خود به ميدان آورد.
در ادامه به ابعاد مختلف رابطۀ نظر و عمل پرداختيم و در اين زمينه به نقش فطرت در شکلگيری

کنش اش��اره ش��د .افزونبراين ،به نقش تکرار يک عمل در پايداری صدور آن ازسوی کنشگر تأکيد
شد .همچنين ،بيان شد که در فرايند شکلگيری کنش نبايد عوامل اجتماعی را ناديده گرفت .عوامل
اجتماعی هم در ُبعد ش��ناختی و هم در ُبعد تحريکی ش��کلگيری کنش نقش دارند و البته بيان شد
که کنش انسانی نيز بیتأثير نيست و بسته به ّ
موقعيت و جايگاه اجتماعی فرد ،کنش او میتواند مرز
رفتار فردی را درنوردد و بر ساختارهای اجتماعی نيز تأثير بگذارد .در مرحلۀ بعد به عوامل گسست
نظر و عمل اشاره شد و بيان شد که دستکم پنج عامل میتواند به گسست نظر و عمل منجر شود:
 .1اش��تباه در ّقوۀ ش��ناختی ّ
تصوری .2 ،اشتباه در ّقوۀ ش��ناختی تصديقی .3 ،پيدايش تعارض ميان
تصديقات نظری .4 ،پيدايش تعارض ميان گرايشها و  .5تزاحم عملی.
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