
 
 

  
  
  
  

 *نقش نیت در ارزش فعل اخالقی 
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  پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گفتار پیش
و گرچه نقش نیت فاعل در ارزش فعل اخالقی مورد پذیرش متکلمان 

 ؛2/145، سروش ؛431/ ،جعفري ؛1/301 ،ريمطه( اخالق استمسلمان فیلسوفان 
، برقی( کند می تأییدمنابع دینی نیز آن را و ) 514/، ملکیان ؛168/ ،یزدي مصباح

مطرح است مورد آن در هاي چندي  پرسش اما ،)1/83، طوسی ؛1/70 ،کلینی ؛2/33 
                                            

 . 12/5/1391: تاریخ تأیید، 20/4/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
نویسنده در آغاز به . گوید یت در ارزش فعل اخالقی سخن میاین نوشتار از نقش ن

دهی به فعل  آیا نیت در ارزش - 1: پردازد طرح چند پرسش راجع به نقش نیت می
بر فرض که نقش داشته باشد، آیا این نقش در ارزش فعل  -2نقش دارد یا خیر؟ 

با نظریه  اگر در ارزش فعل نقش داشته باشد، چگونه -3است یا فاعل یا هر دو؟ 
شود؟ در راستاي  حسن و قبح ذاتی فعل که مورد قبول عدلیه است، سازگار می

هاي  سپس به دیدگاه. پردازد هاي فوق، نویسنده نخست به تعریف نیت می پرسش
گاه با انتخاب نظریه نقش  آن. موجود راجع به نقش نیت و نقد آنها پرداخته است

ن با نظریه حسن و قبح ذاتی پرداخته و نیت در دو بعد فعل و فاعل، به رابطه آ
  . توجیهاتی را بیان کرده است

  
  :ها کلیدواژه

  حسن و قبح ذاتی/ اخالق/ ارزش فعل/ نیت
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نخستین پرسش این است که اگر ارزش . تر این نظریه است که نیازمند واکاوي دقیق
قبح و آن صورت رابطه این نظریه با نظریه حسن در  ،فعل را تابع نیت فاعل بدانیم

چه اینکه نظریه  ؟چگونه قابل تبیین است باشد، میذاتی افعال که مورد قبول عدلیه 
نه عامل بیرونی مانند  ،داند میقبح ذاتی ارزش فعل را تابع ماهیت فعل و حسن 

  . نیت فاعل
آیا نیت  ،ارزش فعل بپذیریمدر فرض نقش نیت را  پرسش دوم این است که بر

فاعل در یا  ،دهد میعنوانش را تغییر و کند  میدر فعل اخالقی تغییر ایجاد  مستقیماً
ی مواجه است که در ادامه یها چالشو ها  فرض با پرسش دو؟ هر هردر یا  ،اخالقی

  . بدان خواهیم پرداخت
  

  مفهوم شناسی 
  نیت )الف

حقیقت آن و اما اینکه ماهیت  .آهنگ آمده استو عناي قصد م لغت بهدر نیت 
  :مورد آن مطرح شده استدر چند احتمال  ،چیست

به عنوان فرایندي مرکب از  یکی اینکه نیت عبارت است از اراده فعل
عزم و جزم که مقدمه نزدیک ایجاد فعل به ، میل، تصدیق، چون تصور یهای مؤلفه

مقابل فعل در  ،راه با نیت یعنی فعل ناشی از ارادهفعل هم بنابراین. آید میشمار 
  . غیر اراديو اجباري 

بلکه عبارت است از میل  ،اراده به صورت کلی نیست دیگر اینکه حقیقت نیت
نتیجه فعل فاقد در . آید میمیانی در اراده به شمار  مؤلفهشوق به انجام فعل که و 

  . زند میرونی از فاعل سر اثر فشار روانی بیدر نیت یعنی فعل اکراهی که 
به  ،حقیقت نیت عبارت است از مرحله جزم نسبت به انجام فعلاینکه سوم 

سپس و ) ترجیح یک طرف فعل یا ترك= ( اي که منجر به انتخاب عنوان مرحله
شک و مقابل فعلی که از روي تردید در  ؛شود میانجام فعل و تحریک عضالت 

 . شود میصادر 
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غرض و غایت لحاظ و گرفتن  نظردر نیت عبارت است از چهارم اینکه ماهیت 
فعل فاقد نیت عبارت خواهد بود از  ،این تفسیر بر اساس. فعل هنگام انجام آن

فاعل ، این دو گونه فعلدر زیرا  ؛فعلی که ناشی از عادت استو فعلی ناآگاهانه 
 ؛3/280 ،مدنی ؛7/83، العقول ةمرآ، مجلسی. (گیرد مینظر ندر غایتی را و غرض 
  ) 22/643 ،مطهري

منابع دینی نیت در زیرا  ،تر است رسد تفسیر اخیر به واقع نزدیک میبه نظر 
، النیۀ الصادقۀ( صدق، )ۀاالخالص فی النی، ۀالخالص ۀالنی( خلوص با سه صفت بیشتر

، طوسی ؛2/16، کلینی. (به کار رفته است) ۀالصالح ۀالنی( صالحو  )ۀالصدق فی النی
  ) 92/، آمدي ؛52/37 و 1/153، بحار االنوار ،سیمجل ؛3/111

و با  بودههدف فعل و واضح است که همه این اوصاف معطوف به غرض 
هنگامی ، به تعبیر منابع دینی اخالصو زیرا خلوص نیت  ؛تفسیر اخیر سازگار است

دیگري  در این هدف کسی یا چیزو یابد که هدف فعل تنها خدا باشد  میتحقق 
گیري انسان  نیت نیز عبارت است از اینکه هدفدر صدق . ه باشددخالت نداشت
به آرزو و ، دنبال کردن هدفو خواستن  یعنی انسان در ؛نه ظاهري ،حقیقی باشد

 ،عینیتو عمل و در بلکه با تمام وجود آن را بخواهد  ،تصور بسنده نکندو سخن 
 ،هدف مورد نظراست که صالح نیت نیز به این معن. این خواستن نشان داده شود

 دست کمالی به ،آن انسان بتواند با رسیدن بهو هدف شایسته کمال انسان باشد 
  . یابد

، قرآن کریم گاهی به جاي نیت به عنوان یک فرایند قلبیدر  ،این عالوه بر
  ؛به کار رفته است) رضوان اهللا، اهللا ةمرضا، وجه اهللا( خالص آنو مصداق خاص 

 ) 29/فتح( )رِضْواناً و اللَّه منَ فَضْالً یبتَغُونَ(
)نَ ونْ النَّاسِ مشْري می هنَفْس غاءتاب رْضاتم اللَّه و اللَّه ؤُفر باد207/بقره( )بِالْع ( 
)قُوا ما ونْ تُنْفرٍ مفَألَ خَیکُمنْفُس قُونَ ما وإِالَّ تُنْف غاءتاب هجو 272/بقره( )اللَّه(.  
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 ،متعلق به آن است دهد که نیت معطوف به هدف فعل و مینشان  کاربرد نیزاین 
  . نه خود فعل

 :نقل شده است که فرمود 6تر روایتی است که از پیامبر اکرم همه واضح از
 الى فهجرته رسوله و اللّه الى هجرته کانت فمن نوى ما المرء انّما و بالنّیۀ االعمال انّما«

 هاجر ما الى فهجرته یتزوجها امرأة وأ یصیبها لدنیا هجرته انتک من و، رسوله و اللّه
نظر در این روایت به خوبی معناي نیت را که همان  .)1/48، عاملی حر( ».الیه

  . دهد میتوضیح  ،استهدف کار داشتن 
گیري  هدف نیت همواره با هدف سروکار دارد وحقیقت آن چیزي جز بنابراین

 يدیگر یکی توجه به فعل و :نیت دو رکن دارد اند فتهاینکه برخی گ. فعل نیستدر 
توجه به فعل الزمه توجه . درست نیست ظاهراً ؛)22/644، مطهري( توجه به هدف
 ،مدنی :رك زمینه این در( .باشد نیت از نه اینکه خود بخشی ،به هدف است

3/280(  
  

  ارزش )ب
ست که بدي ا خوبی و و و قبحمقصود از ارزش در این بحث همان حسن 

دهند و آن را به دو قسم  میبه فعل نسبت  ،به خاطر یک سلسله مالحظات ها انسان
دو صفت را به سه صورت برخی ماهیت این  .کنند فعل بد تقسیم می فعل خوب و
 -3عدم سازگاري با طبع  سازگاري و -2نکوهش  ستایش و -1 :اند تفسیر کرده

  )163/، ل یاسینآ ؛1/349، رازي ؛1/154 ،مرعشی( .نقص کمال و
. است و کیفر و پاداش و عقابثواب  مسأله ،جا نیازمند بررسی استایندر آنچه 

 بر ؟آید یا خیر مینگاه دینی به شمار در  و قبحاز مصادیق حسن  و کیفرآیا پاداش 
این پرسش هنگامی  ؟هست یا نه آن دوآیا از لوازم  ،فرض که از مصادیق نباشد

و تمام افعال اخالقی متعلق پاداش  ،بدانیم از نگاه دینی که کند میبیشتر جلب توجه 
 و ،وفاي به عهد پاداش دارد و صداقت، فعل خوب مانند عدالت ؛الهی هستند کیفر
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جاي این پرسش است  بنابراین. شکنی کیفرعهد دروغ و، قبیح مانند ظلم فعل بد و
   ؟چیست و کیفر و پاداش و قبحکه رابطه میان حسن 

و اموري جدا از حسن  و عقابنخست به نظر برسد که ثواب  نگاهدر شاید 
حالی در  ،ند، ناشی از حکم عقلنظریه عدلیه بنا بر و قبحچون حسن  ،هستند قبح

مسأله اندکی نیاز به اما واقعیت این است که این  ؛ستو عقاب کار خداکه ثواب 
یم و در رابطه نقص بگیر را به معناي کمال و و قبححسن  اگر. تحلیل دارد وتأمل 

مفهومش آن است که همه  ،نیز نظریه تجسم اعمال را بپذیریم و عقاببا ثواب 
آخرت  و درهاي انسان همان اعمالی هستند که در دنیا انجام داده و کیفر ها پاداش

 .)2/529، مطهري ؛1/93طباطبایی،  :رك( اند و کیفر مجسم شدهبه صورت پاداش 
 بعد انسان از منبع کمال و ا مصادیق قرب وجهنم ر بهشت واگر  از دیگر سو

و همان حسن  و عقاباین صورت ثواب در ، سقوط انسان بدانیم مظاهر تکامل و
  . همانی برقرار است این رابطه عینیت و ،آن دومیان  خواهد بود و قبح

را  آن دومقصود از  نکوهش بگیریم و را به معناي ستایش و و قبحاگر حسن 
نخواهد  و قبحارتباطی با حسن  و عقابثواب  ،ها بدانیم ساننکوهش ان ستایش و

و تابع عوامل گوناگونی است که ثواب  ها انسان و نکوهشزیرا ستایش  ؛داشت
را اعم  و نکوهشاما اگر مقصود از ستایش . تابع آن عوامل نیست الهی لزوماً عقاب

از  عقاب واین صورت ثواب در  ،خدا بدانیم و ها انسان و نکوهشاز ستایش 
مظهر  و کیفرزیرا پاداش  ؛شود میشمرده  و قبحمصادیق یا دست کم از لوازم حسن 

  . خدا نسبت به فعل است و نکوهشستایش 
مقصود از  و ناسازگاري با طبع بگیریم را به معناي سازگاري و و قبحاگر حسن 

در ، هاي خاصی است حیوانی انسان بدانیم که به دنبال لذت طبع را جنبه سفلی و
اما اگر مقصود از  .نخواهد داشت و قبحارتباطی با حسن  و کیفراین صورت پاداش 

سفلی وجود  یا دست کم اعم از بعد علوي و ملکوتی انسان طبع را جنبه علوي و
به شمار  و قبحالهی از لوازم حسن  و کیفراین صورت پاداش در  ،انسان بدانیم
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 ،عد ملکوتی انسان سازگار یا ناسازگار استزیرا از پیامدهاي فعلی که با ب ؛آید می
  . گیرد میبدان پاداش یا کیفر تعلق  ،این است که اگر صورت گرفت

 ،از سوي دیگر و کیفر و پاداشاز یک سو  و قبحتوان میان حسن  مین بنابراین
اي داشته  کدام حکم جداگانه اي که هر گونه ؛ بهبینونت مطلق قائل شد دوگانگی و

دو روي یک واقعیت یا دو واقعیت  ،بیشتر تفاسیر بر اساس ن دوآبلکه  ،باشد
  . کند میشرع حکم  يبه دیگر و ،عقل آن دومتالزمند که به یکی از 

  
  نقش نیت

اخالق این مسلمان فیلسوفان  معروف میان متکلمان و ،گونه که اشاره شد همان
فاقد نیت  عمل فاقد نیت یا است و تأثیرگذارفعل  و قبححسن در است که نیت 

آن استوار  اي که این نظریه بر دلیل عمده .شود میارزش تلقی نگاه عمل با نیک هیچ
نقش نیت در ارزش  روایات بر در نیز قرآن کریم ودر . متون دینی است، است

لَقَد رضی اللَّه عنِ الْمؤْمنینَ (: فرماید میقرآن کریم . شده استتأکید العاده  عمل فوق
بإِذْ ی ی قُلُوبِهِما فم ملرَةِ فَعالشَّج تتَح ونَکذیل آیه ،طبرسی :رك( .)18/فتح( )...ایِع (  
)ینَ فَإِنَّهحالإِنْ تَکُونُوا ص کُمی نُفُوسا فبِم لَمأَع کُمبا رابِینَ غَفُورألو25/اسراء( )کَانَ ل ( 
بنا ؛ )225/بقره( )...قُلُوبکُم کَسبت بِما یؤاخذُکُم ولکنْ أَیمانکُم یف بِاللَّغْوِ اللَّه یؤاخذُکُم ال(

  )569/، طبرسی( .است تنی، قلب کسب ،به گفته طبرسی در مجمع البیان
)ینَ وجِداً اتَّخَذُوا الَّذسراراً مض کُفْراً و نَ تَفْرِیقاً ویینَ بنؤْمالْم صاداً ونْ إِرمحا لبر اللَّه و 

ولَهسنْ رلُ مقَب فُنَّ ولحنا إِنْ لَیدنى إِالّ أَرسالْح  و اللَّه دشْهی مونَ إِنَّهب107/توبه( )لَکاذ.(  
، برقی( .»بِالنّیه ال عمل االّ« ؛»یاتالنّبِ عمالُما األنّإ« :در روایات نیز آمده است

  ) 1/83، طوسی ؛1/70 ،کلینی ؛2/33 
، چالشی که این نظریه با آن مواجه است پرسش و ،که اشاره شد همان گونه

طبق این  .افعال است و قبحناسازگاري آن با دیدگاه مشهور عدلیه راجع به حسن 
 ؛نه به عنصر بیرونی ،فعل به عامل درونی فعل وابسته است و قبححسن  ،دیدگاه
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مبناي  روایات و فته از آیات وربرگتوان میان دلیل  میحال چگونه . مانند نیت فاعل
  ؟کالمی یاد شده سازگاري ایجاد کرد

  :این رابطه دو توجیه قابل بررسی استدر 
 و عقابنقش آن در ثواب ، یکی اینکه مقصود متون دینی از نقش نیت -1
زیرا چه  ،است و قبحاعم از حسن  و عقاب و ثواب ؛فعل و قبحنه حسن  ،است

چه  و ؛چون مصداق انقیاد است ،شود میآن ثواب داده  بر اما ،بسا فعل حسن ندارد
 بنابراین. چون مصداق تجري است ،شود میآن عقاب  اما بر ،بسا فعل قبح ندارد

ناسازگاري وجود  مبناي کالمی عدلیه تعارض و روایات و میان مدلول آیات و
 . چون هرکدام معطوف به موضوعی متفاوت از موضوع دیگري است، ندارد

ارتباطی  عقاب وثواب  واقعاًخاطر اینکه اگر ه ب اوالً .توجیه جاي تردید دارد این
یک  از و کیفرمعنایش این است که میان پاداش ، فعل نداشته باشد و قبحبا حسن 

بلکه تنها ارتباط  ،تکوینی وجود ندارد ارتباط واقعی و ،فعل از سوي دیگر سو و
 ،مبناي نظریه تجسم عمل ویژه بر به ،حالی که مفسراندر . اعتباري است وضعی و

. بینند میرابطه تکوینی عینیت یا دست کم تالزمی  ،عمل و و کیفرمیان پاداش 
  ) 5/93 ،صادقی تهرانی ؛1/543، مدرسی؛ 3/65 ،طباطبایی(

، )فَعلم ما فی قُلُوبِهِم... رضی اللَّه( گرچه در آیات اموري مانند رضایت الهی ثانیاً
 لکنْو( اخذهؤم، )فَإِنَّه کَانَ لألوابِینَ غَفُورا ...ربکُم أَعلَم بِما فی نُفُوسکُم( الهی مغفرت
ذُکُمؤاخبِما ی تبکَس کُم( تهدید و )قُلُوبینَ وجِداً اتَّخَذُوا الَّذسراراً مض...  و اللَّه دشْهی مإِنَّه 
 اما روایات مورد استدالل، و قبحنه حسن  ب شده است ونیت مترت بر )لَکاذبونَ

 ؛گیرد بر میدر نوع اثر را  هر و اطالق دارد) بِالنّیه ال عمل االّ ،إنّما األعمالُ بِالنّیات(
اطالقات  ،آیات قرینیت و کمک به اینکه مگر .عقاب و ثواب چه و ،و قبحچه حسن 

  . تقیید شود روایات تفسیر و
اگر نگوییم  و عقاب و ثواب و قبحاینکه میان حسن  تر ه مهمهم از و ثالثاً
اعم از  و عقابنه آنچه گفته شد که ثواب  ،دست کم مالزمه وجود دارد ،عینیت
ست که تجري نه بدان معنا انقیاد و بر و عقابزیرا ترتب ثواب  ؛است و قبححسن 
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مترتب  ،استتنها به خاطر اینکه مصداق انقیاد شده  بر فعل قبیح ثواب مثالً
انقیاد  بلکه بر ،بر فعل خارجی نیست است که ثواب اصالًمعنبلکه بدان  ،شود می

تجري اگر عقاب در همین گونه . انقیاد حسن دارد است که یک عمل قلبی است و
 این عقاب بر فعل خارجی حسن به لحاظ آنکه مصداق تجري قرار ،وجود دارد

  .ت که قبیح استفعل قلبی تجري اس بلکه بر ،نیست، گرفته
معناي وجود حسن در شکل  ذاتی به و قبحتوجیه دوم این است که حسن  -2

بلکه مقصود این است که عقل با  ،غرض آن یعنی نیت نیست فعل منهاي انگیزه و
و دخیل در حسن  عنصر دیگرِ یا هر مفسده و توجه به نیت یا نتیجه یا مصلحت و

فعل  و قبحاي که حسن  مقابل نظریهدر  ؛کند میآن  و قبححکم به حسن ، فعل قبح
حسن  معناي به ذاتی قبح و حسن ،دیگر تعبیر به. داند مینهی شارع  را ناشی از امر و

. حکم عقل در دخیل عناصر منهاي و قبحنه حسن  ،پیش از حکم شرع است و قبح
 و قبح حسن دربراي نیت  توان میذاتی  و قبحرغم پذیرش نظریه حسن  به بنابراین

 . ذاتی فعل نیست و قبحزیرا نقش نیت ناسازگار با نظریه حسن  ،عل نقش قائل شدف
اما این مشکل را  ،خوبی نسبت به پرسش یاد شده است پاسخ بسیار این توجیه
مورد در زیرا  ؛نه عناوین کلی افعال ،ی صادق استمورد افعال جزئدر دارد که تنها 

به خاطر مطرح نبودن ... خیانت و ،دروغ، راستی، ظلم، عناوین کلی مانند عدل
و حکم به حسن ، بدون توجه به انگیزه فاعل به صورت کلی و، صدور فعل مسأله

نیت  فعل همیشه معطوف به انگیزه و و قبحاگر حکم عقل به حسن . شود می قبح
  . شویم میاین گونه موارد گرفتار مشکل در  ،باشد

 عنصر هیچ بلکه ،نیت تنها نه کلی عناوین مورد در که شود گفته مگر اینکه
 که حالیدر  ،شود مینتیجه فعل نیز لحاظ ن مفسده و دیگري مانند مصلحت و

مالحظه  عقل بدون مالك و معطوف به این عناصر است و حکم عقل قطعاً دانیم می
حکم عقل نسبت به عناوین در که  دهد میاین نشان  .کند میحکم ن عناصر دخیل

، عناوین کلی و قبححکم به حسن در عقل  هستند وعناصر دخیل مفروض  ،کلی
 ؛کند میفرض در آنها لحاظ  را به عنوان پیش و قبحعناصر دخیل در حسن  مالك و
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 چه نیت و و ،چه نتیجه فعل ،مفسده بدانیم عناصر دخیل را مصلحت و حال چه آن
  . چه همه اینها و ،انگیزه آن

  
  ها دیدگاه

  فاعلدر نیت  تأثیر. 1
حکم شرعی آن سخن در نیت در ارزش فعل یا  تأثیرنی که از کسا بیشتر

 به »نیک نیت« از ،اصولیان و یهانفق ،اخالق فیلسوفان ،متکلمان مانند ،اند گفته
که هم  کند میارزش پیدا عمل اند هنگامی  گفته مثالً .اند کرده تعبیر» حسن فاعلی«

واضح است که  .)1/301، مطهري( هم حسن فاعلی حسن فعلی داشته باشد و
بلکه  ،ها یا صفات نیک بدون ارتباط با فعل نیست ، اندیشهمقصود از حسن فاعلی

سوي  فعلی از مقصود نیت نیک است که در پس هر ،موضوع به تناسب حکم و
از آن  ست وکه حسن فعل از نیت جدا دهد میاین تعبیر نشان . فاعل وجود دارد

بدین معنا که اگر  ؛براي فاعل است بلکه نیت ایجاد کننده حسن ،شود مین ناشی
 ،اگر نیت قبیح و بد باشد خوب است و فاعل حسن و ،خوب باشد و حسن نیت

مجازي  ،به فعل هم نسبت داده شود این اساس اگر حسن بر. فاعل قبیح و بد است
  . نه حقیقی ،خواهد بود
ه قطع نیز تصریح دارند ک و انقیادبحث تجري در برخی اصولیان ، بر اینعالوه 

باعث  بلکه صرفاً ،دهد میتغییر ن و قبحنظر حسن  عنوان فعل را از ،مخالف واقع
 ؛260/، آخوند خراسانی ؛1/10، انصاري( شود میپیدایش عنوان انقیاد یا تجري 

قطع  رسد میاما به نظر  ،گرچه این بحث مربوط به قطع است نه نیت .)4/39، صدر
مورد  ،جهت که تعیین کننده نیت فعل است بلکه از آن ،به عنوان قطع مطرح نیست

  . بحث است
و  و عقاباین است که رابطه ثواب  ،براي این نظریه آورد توان میتنها دلیلی که 

قراردادي نیست که هیچ ارتباطی با  رابطه اعتباري و ،با انسان و پاداش کیفر
یعنی  ؛ترابطه تکوینی اس آن دوبلکه رابطه  ،صیرورت وجود انسان نداشته باشد
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 متقابالً و شود می و عقابثواب  یا منفی وجود انسان است که منشأ تغییر مثبت
به . اي از صعود یا سقوط وجودي انسان در مسیر تکامل است جلوه و عقابثواب 

. خود به یک معنا همان کمال یا سقوط انسان است و عقابثواب  ،عبارت دیگر
نیت به  تأثیرباالصاله تحت  و ور مستقیمبه طحقیقت این فاعل است که در  بنابراین
 حرکت عنوان به فعل نه ،شود می تقسیم عقاب و ثواب مستحق و بد و خوب

  . خارجی
  

  دلیلنقد 
یکی اینکه نیت از نظر وجودي  :این دیدگاه با دو چالش جدي مواجه است

حسن قبلی فاعل باعث پیدایش نیت حسن در وي  خود معلول فاعل است و
  ؟ بگذارد تأثیرحسن فاعل  د برتوان میچگونه این حال با  ،شود می

فعل  و در شود میفاعل در نیت تنها باعث تغییر مثبت یا منفی  دیگر اینکه اگر
گفته  و شود مییا ارزش به فعل نسبت داده  و عقابپس چرا ثواب  ،ي نداردتأثیر
یا ارزشمند بلکه باید بگوییم فاعل ثواب دارد  ؟فعل ثواب یا ارزش دارد شود می

حالی که در  .بیرون بدانیم تقبیح تحسین و و و کیفرره پاداش یفعل را از دا است و
را  آن و داند می و کیفراین خالف متون دینی است که عمل را متعلق پاداش 

  . کند میتقبیح  تحسین و
  
 فعلدر نیت  تأثیر. 2

باعث  و کند یم تأثیرنظریه دیگر در این زمینه این است که نیت در خود فعل 
نظریه این است که نیت  بر ایندلیل . گردد میآن  و عقاب و ثواب و قبححسن 

 قالب آن نه شکل و ،تابع روح عمل است و قبححسن  و آید می روح عمل به شمار
 و عقابثواب  ،از همین رو در متون دینی .)168/، یزدي مصباح ؛4/45، مطهري(

بخش در ( عناي دیگر مالزم با آن استبه م و و قبحکه به یک معنا عین حسن 
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 ،کلینی ؛2/33 ، برقی. (به چگونگی نیت وابسته شده است ،)مفهوم شناسی اشاره شد
  ) 1/83، طوسی ؛1/70
  

  نقد دلیل
بر  این است که افعال معموالً ،ایراد کرد توان میدلیل  بر اینآنچه به عنوان نقد 

شان مورد  منفی پیامدهاي مثبت و ار واکثر با توجه به آثحد قالبشان و و ظاهر اساس
زیرا نیت در بیشتر  ؛نه نیت فاعل ،گیرند میقرار  و قبحداوري به حسن  قضاوت و

 و قبححسن در پذیرفت که نیت  توان مین بنابراین ،پوشیده است موارد پنهان و
  . فعل دخالت داشته باشد

چنین مواردي در یکی اینکه گفته شود که  :دو پاسخ داد توان میاز این نقد 
بر داوري  و شود مینیت متناسب با آن گرفته  قرینه بر قالب فعل معموالً شکل و
که قالب فعل قرینه بر پیامد آن نیز  همان گونه ،گیرد میاین نکته صورت  اساس
آینده در برخی موارد اثر هنگام قضاوت وجود ندارد و در زیرا  ؛شود میگرفته 
  . دخالت دارد و قبحسن پس نیت در ح. شود می آشکار

 مؤثردیگر اینکه پنهان بودن نیت به معناي این نیست که نیت در ارزیابی مردم 
واقعیت آن است که اگر نیت سوء فاعل در یک کار به ظاهر  بر اینگواه  .نیست

اش حسن  عنوان کلی ؛ هر چندکنند میمردم آن کار را تحسین ن ،حسن آشکار شود
. آن تأثیرنه از عدم  ،که لحاظ نکردن نیت از ندیدن آن است دهد میاین نشان  .باشد
 .مردم بگیریم و نکوهشرا به معناي ستایش  و قبحفرضی است که ما حسن در این 

عدم سازگاري با فطرت یا جنبه  نقص یا سازگاري و اما اگر به معناي کمال و
فعل  و قبحنیت در حسن  این صورت قطعاًدر  ،ملکوتی نفس انسان بدانیم علوي و

نوع کمال یا سقوط در رابطه با انسان به عنوان فاعل  زیرا هر ؛نقش خواهد داشت
 ؛ارتباط مستقیمی با نیت وي دارد، ـ شود میکه از منابع دینی استفاده  چنانـ فعل 

 فهجرته رسوله و اللّه الى هجرته کانت فمن، نوى ما مرءإل انّما و بالنّیۀ عمالُاأل انّمإ«
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 هاجر ما الى فهجرته یتزوجها امرأة وأ یصیبها لدنیا هجرته کانت من و، رسوله و هاللّ الى
  )1/48، عاملی حر( .»الیه

گذارد یا  می تأثیرفعل در آن اینکه آیا نیت تنها  است و پرسش مطرحاما یک 
چنین  دلیلی بر ،ثر باشدؤفعل مدر تنها  اگر ؟ثر استؤبر فاعل نیز م ،آن عالوه بر
این صورت نظریه سومی در  ،اگر احتمال دوم درست باشد و ؛داریمن يانحصار
  . که باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد شود میمطرح 

  
 فاعل نیت در فعل و تأثیر. 3

 تأثیرگذارفعل  هم بر و ،است مؤثردیدگاه سوم این است که نیت هم بر فاعل 
بدان  با یک تفاوتی که بعداً البته ،کند می و قبحفعل را متصف به حسن  وباشد  می

  . خواهیم پرداخت
یک سو به فاعل  این است که نیت فرایندي است که از دیدگاه اوالً بر ایندلیل 

چون  ؛با فعل ارتباط دارد از سوي دیگر و ،شود میوي ناشی  چون از ؛وابسته است
باعث  پیوستگی دوگانه همین ارتباط و دهد و بدان جهت می گیرد و به آن تعلق می

  . باشد مؤثردو جهت  هردر که  شود می
 ،با نظریه سوم بیشتر سازگار است ،اي که براي دو نظریه قبلی بیان شد ادله ثانیاً

 ها و نیز برو کیفر و پاداشادله آن نظریات بر ارتباط واقعی میان انسان در زیرا 
قابل انکار  این امور حقایقی غیر شده بود وتأکید اهمیت نیت به عنوان روح عمل 

 ،رساند میاشکال عمده آن نظریات انحصارگرایی آنها بود که ادله انحصار را ن .است
) فاعل /فعل( دو بخش اما اگر دست از ادعاي انحصار برداریم و نیت را در هر

  . این صورت ادله یاد شده تمام خواهد بوددر  ،بدانیم مؤثر
این در  ،ظریه نخست بوداشکالی که در ن اما ،این نظریه گرچه درست است

، با آن اینکه حسن نیت خود معلول حسن فاعل است و شود مینظریه نیز تکرار 
   ؟باشد مؤثرآن  بر شود میچگونه  این حال
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اي تبیین کننده  گونه براي این اشکال مطرح کرد که به توان میپاسخی که 
نیت بر فاعل  أثیرتنیت بر فعل با  تأثیراین است که  ،ستهنیت نیز  تأثیرمکانیسم 

 و قبحپیدایش حسن  منشأ فعل نیت ایجاد کننده ودر  .به دو شکل متفاوت است
به  ،نیت، اما در فاعل ،دهد میزیرا فعل را با هدف مقدس یا نامقدس پیوند  ؛است

زیرا اگر  ؛تقبیح است قراردهنده حسن فاعل در تحسین و مؤثرفعلیت رساننده و 
تحسین در اثر چه  منشأ رسید و میفعل به ظهور ندر فاعل  و قبححسن  ،نیت نبود

رغم اینکه  پس نقش نیت در مورد فاعل به. نبود و کیفرچه در پاداش  تقبیح و و
 به را فاعل تأثیر بی و بالقوه قبح و حسن که است این ،است فاعل معلول خود

 فاعل فعلی و قبحگفت حسن  توان میهمین رو  از .رساند می تأثیرمرحله  فعلیت و
فعل ناشی از نیت  و قبحکه اصل وجود حسن  همان گونه ،ناشی از نیت است

  . باشد می
که آیا نیت تنها عامل  این پرسش شایان طرح است ،طبق دیدگاه فوق حال بر

مفسده نیز  یا عناوین دیگري مانند مصلحت و ،است و قبحدر ایجاد حسن  مؤثر
یا به صورت ترکیبی  ،شان مستقل استیرتأثآیا  ،اگر پاسخ مثبت باشد و ؟است مؤثر

  ؟انضمامی با یکدیگر و
 متفاوت جهت این درحسن فعل  گفت که حسن فاعل و توان میاین رابطه در 

 هب ؛نیست مؤثر آن عوامل دیگر بر حسن فاعل ارتباط مستقیمی با نیت دارد و .است
 داراي تیح یا است مصلحت فاقد که را فعلی نیک نیت با فاعل اگر اینکه دلیل

 ستایش قابل فاعل هم از نگاه شرعی، اما بدان آگاهی ندارد انجام دهد ،مفسده است
هم عرف و مردم وي را  و ،شود میزیرا منقاد شمرده  ؛باشد میمستحق ثواب  و

  . ستایند می
 و ؛نیت حسن يیکی مصلحت و دیگر :اما حسن فعل به دو عامل بستگی دارد

به نظر  است و مؤثریکدیگر  ترکیب با و درالعله  دو به صورت جزء یک از این هر
اگر  بنابراین .نیت نقش شرط را داشته باشد که مصلحت نقش مقتضی و رسد می

یا فعل فاقد مصلحت اما با حسن نیت صادر  ،فعلی داراي مصلحت اما با نیت سوء
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صورتی یک فعل مورد ستایش در تنها  .گیرد میآن فعل مورد ستایش قرار ن ،شود
. هم مصلحت هم نیت نیک و ؛آن موجود باشددر گیرد که هر دو عنصر  میرار ق

 به شدت نکوهش شده است قرآن مطرح شده ودر داستان مسجد ضرار که 
ذاتش در از این حقیقت است که صرف یک عمل که  یینمونه گویا ،)107/توبه(

د همراه با بلکه بای ،قرار گیرد و ثوابکافی نیست که مورد ستایش  ،مصلحت دارد
رو مورد  ، ازاینمسجد ضرار این عنصر وجود ندارد درکه نیت نیک نیز باشد 

  . نکوهش قرار گرفته است
  

  نکات پایانی
شده در ی صائمعطوف به فعل واقعی و جز و قبحبحث نقش نیت در حسن  -1

زیرا آنچه با نیت  ؛اند وین کلی که یک سلسله مفاهیم ذهنینه عنااز مکلف است، 
بنابراین . شود میی ئصدور فعل است که مربوط به فعل جز ایجاد و ،ط داردارتبا
، شود میها نسبت داده  بدان رود و میبه کار  و قبححسن  مورد عناوین کلیدر اگر 

بدین معنا که  .نه مرحله فعلیت ،زمینه است و این داوري معطوف به مرحله اقتضا
حسن است یا ... وفاي به عهد و، تیراس، گوییم عدل میمورد عناوین کلی وقتی در 
 زمینه عناوین است که در این، این بدان معنقبیح است... خیانت و، دروغ، ظلم

اما هنگامی که به صورت واقعی در قالب یک فعل از  ،چنین داوري وجود دارد
 فعلی است ممکن .دارد نیز فاعل نیت به بستگی شقبح و حسن ،زند می انسان سر

در کشی بیشتر یا سوء استفاده باشد که  ، با نیت بهرهزده است سر عنوان عدل به که
مورد در است  همین گونه . آن فعل مصداق عنوان حسن نخواهد بود ،این صورت
  .سایر عناوین

، اشاره شد پیش از این که همان گونهفعل  و قبححسن در نیت  تأثیر -2
بلکه به همه معانی یاد  ،ندارد و قبحگانه حسن  اختصاص به یک معنا از معانی سه

آشکار  تأثیربرخی معانی این  بر اساسمنتها  ،صحیح است و قبحشده براي حسن 
عدم سازگاري  نقص یا سازگاري و معناي کمال و به و قبحمانند اینکه حسن  ،است
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پنهان  تأثیراین دیگر  یبعض بر اساس و ؛با فطرت یا بعد قدسی وجود انسان باشد
زیرا  ؛مردم تفسیر شود و نکوهشبه معناي ستایش  و قبححسن مانند اینکه  ،است

  .که به نیت آگاه باشیم شود میفهمیده  تأثیردر چنین معنایی هنگامی 
 فعل محدود به نیت و و قبحدر حسن  مؤثرعناصر  رسد میگاهی به نظر  -3

 نتیجه و ،آن بلکه عنصر سومی نیز در آن نقش دارد و ،مفسده نیست مصلحت و
مورد ستایش  ،اگر فعلی پیامد مثبتی براي فرد یا جامعه داشته باشد .عل استاثر ف
این . خواهد گرفتمورد نکوهش قرار  ،اگر پیامد منفی داشته باشد گیرد و میقرار 

 . ندمؤثر و قبحپیامدها نیز در عناوین حسن  نشان از آن دارد که آثار و
غیر  یا قسري و ،طبیعی است زیرا پیامدهاي فعل یا ؛اما این تصور اشتباه است

مفاسد فعل است که به  همان مصالح و پیامدها در صورت نخست آثار و .طبیعی
حقیقت در صورت دوم پیامدها  در .چیز جدایی از آن نیست ظهور رسیده است و

 که بر شود میقهري استناد داده  بلکه به عامل قسري و ،مستند به فعل نیست
 بحث ما چیز جدایی ازدر پیامدها  بنابراین آثار و .اقتضاي فعل فائق آمده است

  . نظر گرفته شوددر اي براي آن  فاسد فعل نیستند تا حساب جداگانهم مصالح و
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