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Abstract
One of the most challenging topics in the field of ibādāt (wor-

ship) is the analysis of the various types of ḍamīmah (attachment) 
and the rulings of methods of inḍimām (combining) the intention 
with nīyyah of taqarrub (intention to find proximity to God), which 
leads to the disruption of the nature of nīyyah (intention) and the de-
nial of correctness in devotional behaviour. This study, which uses an 
analytical-descriptive method, first, deals with the conceptualization 
of the intention of qurbah (intention of drawing close to God), and 
considers the conjective motivation of the expression of servanthood 
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as a criterion for the realization of the nīyyah of worship. Then, it 
explains the differences between standard and sufficient nīyyah in 
worship and the purity of intention necessary to attain the perfection 
of action. Next, it tries to explain the various types of ḍamīmah and 
the methods of combining (inḍimām) the intention to the nīyyah of 
taqarrub, and also to validate the views of the fuqahā (jurists) about 
the rules of ḍamīmah and inḍimām. In fiqhī (jurisprudential) texts, 
analysis of the ruling of combining the intention of worship gener-
al causes which has no inherent contradictions with ikhlāṣ (spiritual 
devotion), has given rise to views such as, permissibility of such 
inḍimām and the validity of action, denying the validity of devo-
tional behaviour due to the non-realization of the exclusive and pure 
sincerity meaning, and detailed view based on methods of inḍimām 
or preference of ḍamīmah. Some opinions such as just losing the 
thawāb (reward), the non-necessity of repeating the action, and also 
the invalidity of devotional acts and the need to perform it anew or 
make it up have been voiced regarding ḍamīmah intention which is 
contrary to ikhlāṣ, such as rīyā (pretend virtuousness). The selected 
theory in this study is based on standard nīyyah in worship which is 
obtained by analyzing the Qurʾānic and ḥadīthī documents in this 
field. This view is the opinion of the permissibility of inḍimām and 
the validity of action in the ḍamīmah of the first type, and the opinion 
of the invalidity of worship in ḍamīmah of the second type in various 
styles of inḍimām. Also, in attachment (ḍamīmah) of the intention 
of other matters which are not in conflict with ikhlāṣ, the opinion of 
absolute validity is accepted by refinement of the basis of a ruling.

Keywords: nīyyah, intention of qurbat, standard of nīyyah, in-
ḍimām to nīyyah, accidental ḍamīmah, the effect of ḍamīmah on 
nīyyah.
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چکیده
واکاوی گونه های متنوع ضمیمه و احکام اســلوب های انضماِم قصد به نیت تقّرب که 
ممکن است به اخالل در ماهیت نیت و نفی صحت در رفتار عبادی منجر شوند، درشماِر 
مباحث چالش برانگیز در ســاحت عبادات قلمداد می شــود و دیدگاه های گوناگونی را در 
تاریخ فقه پدیدار ساخته است. این جستار که با روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافته است، 
در آغاز، به مفهوم شناســی قصد قربت می پردازد و انگیــزۀ ارتکازی اظهار بندگی را معیار 
تحقق نیت عبــادت می داند. همچنین، تفاوت نیِت معیار و کافــی در عبادات و خلوص 
نیت الزم برای کسب کماِل عمل را تبیین می کند. سپس به تبیین گونه های متنوع ضمیمه 
و روش های انضماِم قصد به نیت تقّرب و نیز اعتبارسنجی دیدگاه های فقیهان دربارۀ احکام 
ضمیمــه و انضمام، اهتمام مــی ورزد. در متون فقهی، واکاوی حکــم انضماِم قصِد لوازم 

1. حکیم، محمد. )1400(. بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقّرب. فصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای 
فقهی و اصولی، 7 )25(، صص: 161-194.

مقالۀ پژوهشی
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عادی عبادات که فاقد منافات ذاتی با اخالص  هســتند، دیدگاه هایی را درپی داشته است؛ 
دیدگاه هایی چون جواِز این گونه انضمام و صحت عمل، نفی صحت از رفتار عبادی به دلیل 
عدم تحقق معنای انحصاری و محض اخالص و نیز تفصیل براســاس شیوه های انضمام یا 
رجحــاِن ضمیمه. دربارۀ قصد ضمیمۀ منافی با اخالص، مانند ریا نیز دیدگاه هایی همچون 
ِصرف ســقوط ثــواب و عدم وجوِب تکرار عمل و همچنیــن نظریۀ بطالن عمل عبادی و 
نیازمندی به اعاده یا قضا در صورت های متنوِع انضمام ارائه شده اســت. نظریۀ برگزیده در 
مقالۀ حاضر بر مبنای نیِت معیار در عبادات اســت و از تحلیل و بررسی مستندات قرآنی و 
حدیثی در این زمینه به دســت می آید. این نظریه دیــدگاه جواز انضمام و صحِت عمل در 
ضمیمۀ گونۀ نخست و دیدگاه بطالِن عبادت در ضمیمۀ گونۀ دوم در اسلوب های گوناگوِن 
انضمام است. همچنین در ضمیمۀ قصِد سایر اموری که فاقد منافات با اخالص هستند، با 

تنقیح مناط، نظریۀ صحِت مطلق پذیرفته می شود.
کلیدواژه هــا: نیت، قصد قربت، معیــار نیت، انضمام به نیت، ضمیمۀ عرضی، تأثیر 

ضمیمه در نیت.

1. مقدمه
فقیهــان با وفــاِق دیدگاه، قصد قربت را در عبادات معتبــر می دانند و آن را جزء 
اساسی ماهیت عبادت و شاخص تمایز عمل عبادی از سایر رفتارهای مکلفان قلمداد 
می کنند. بر همین اساس، پژوهشــگراِن دانش فقه در مباحثی دیرین و درازدامنه، به 
مفهوم پژوهی، ماهیت شناسی و تحلیل ویژگی های نیت تقّرب در عبادات پرداخته اند 
و دیدگاه  هــای متعدد و متفاوتی را در این ســاحت ارائــه نموده اند. در همین زمینه، 
شناخت آسیب های احتمالی نیت عبادت، قلمرو آسیب ها، حفاظت از قصد قربت و 
جلوگیری از خدشه به آن که به اخالل در ماهیت و صحت رفتار عبادی می انجامد، 

از اهمیت فراوان برخوردار است. 
مسئلۀ انضمام و الحاِق قصدها و نیت هایی متفاوت از قربت درضمِن نیت عبادت 
به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز در این حوزه به شمار می آید و در متون 
فقهی نظریات پراکنده و گوناگونی را به خود اختصاص داده است، اما تاکنون به طور 
مستقل و تخصصی اســتخراج و تحلیل نشده اســت و دیدگاه های ارائه شده در این 
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ساحت مورد اعتبارســنجی واقع نگردیده اند. البته پیش از این، برخی پژوهش ها در 
زمینۀ امکان ســنجی و تبیین صحت اعمال عبادی باوجود انگیزه های طولی ســامان 
یافته اســت )ر.ج: فخلعی و شیخی، 1390، 85(. این بررسی ها به تحلیل آرای فقیهان دربارۀ 
منافــات نیت عبادت با انگیزۀ اخذ اجرت در انجام عمل عبادیـ  که در طول قصد 
قربت واقع اســتـ  پرداخته اند. روشن اســت که تبیین نظریۀ داعی بر داعی )انگیزۀ 
قرب بر انگیزۀ مزد(، بر مبنای صحت طولی بودِن انگیزه های انجام عبادت مورد تمرکز 
این پژوهش ها بوده است )گلباغی ماســوله، 1396، 57، 63(، اما هیچ کدام از پژوهش های 
یادشده به ضمایمی که در عرض نیت قربت و قصد امتثاِل امر عبادی قرار می گیرند و 
به انضمام یکدیگر نیت انجام عبادت را محقق می سازند، اشاره نکرده اند و تأثیر آن ها 

را در صحت نیت و تحقق هویت عبادت مورد واکاوی قرار نداده اند.
این نوشــتار با رویکــردی جدید و متفاوت از تحقیقات پیشــین در منابع فقهی، 
بــا توجه به اثرگذاری مســئله در مباحث مختلف ابواب عبــادات، در مجال خود به 
واکاوی گونه های مختلف ضمیمه، روش های متعدد انضماِم َعرضی قصدها به نیت 
تقّرب و تحلیل آثار هرگونه از ضمائم می پردازد و آرای مطرح شده در متون فقهی را 
در این زمینه ارزیابی می کند. بی تردید گونه های متنوع ضمیمۀ عرضی که ســازندۀ 
نیت متشــکل از دو جزء )قصد قربت و قصد ضمیمه( هســتند، با حکم یکســان و 
دیــدگاه فراگیر مواجه نیســتند و هرکدام از این قصدها درصــورت انضمام به قصد 
قربت، آثار متفاوتی را می آفرینند. روش های متفاوت انضمام )اســتقاللی یا تبعی و 
بنیادیــن یا الحاقی بودِن انضمام( نیــز نقش های متفاوتی را در صحت یا بطالن رفتار 

عبادی ایفا می کنند. 
بر این اســاس، بررسی های انجام گرفته در این جستار برای کشف پاسخ تحلیلی 
به پرسشــی اساسی است که در قالب این گزاره مطرح می شود: »گونه های مختلف 
ضمیمــه به قصد قربت معتبر در عبادات و روش های گوناگون انضمام چه آثاری را 

در ماهیت نیت و صحت اعمال عبادی درپی خواهند داشت؟«
کشف معیار و مالک در نیت معتبر در عبادات، فرایند تحقیق و کشف پاسخ به 
پرسش یادشده را تسهیل می سازد و به همین سبب مورد توجه ویژه در نوشتار حاضر 
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قرار گرفته اســت. کفایت »انگیزۀ ارتکازی در اظهار بندگی«، مالک تحقق نیت و 
معیار پذیرفته شده در جســتار حاضر است و نسبت به خلوص نیِت الزم برای کسب 
کمال عمل عبادی، متفاوت است. معیار یادشده در رهیافت تحلیل گونه های ضمایم 
و اسلوب های متنوع انضمام و اثبات فرضیۀ تحقیق از جایگاهی مؤثر برخوردار است .

2. مفهوم شناسی نیت تقّرب
فقیهان با پذیرش اعتبار نیت در تحقق عمل عبادی )ســید مرتضی، 1417ق، 110؛ شهید 
اول، 1419ق، 104/2؛ عاملــی، 1411ق، 187/1؛ نجفــی، 1404ق، 479/15(، به تبیین و تحلیل این 

نهاد معتبر در ساحت عبادات پرداخته اند.
2-1. مفهوم نیت

»نیت« در لغت به معنای »عزم«،1 »قصد«، »توجه و التفات قلبی« و »قصد قلبی 
نســبت به یک رفتار« )فراهیدی، 1410ق، 314/8؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 831؛ زبیدی، 1414ق، 
266/20( تعریف شده است. فقیهان نیز در تبیین نیت به معنای لغوی آن توجه داشته اند 
و نیت را به معنای »قصد و ارادۀ مؤثر در وقوع فعل عبادی که باعِث تبدیل یک رفتار به 
رفتار اختیاری می شود«، دانسته اند )نجفی، 1404ق، 75/2، 154/9(. آنچه روشن است این 
است که نیت دارای جایگاه قلبی است )عالمه حلی، 1414ق، 149/1؛ عاملی، 1419ق، 274/2( 
و فاقد حقیقت شرعیه و متشرعۀ جدید در نصوص دینی است )نجفی، 1404ق، 76/2(. 
تحقــق نیت معتبر در عبادات در نگاه فقیهــان متقدم به مفهوم »گذراندن عمل 
عبادی در ذهن و قلب و استحضار ذهنی نسبت به آن« بوده است )طوسی، 1387، 19/1؛ 
فیض، 1387، 392( و در متون فقهی متأخر، نیت به معنای »ارادۀ ایجاد فعل به صورِت 
مأموٌربه شــرعی« )عالمه حلی، 1414ق، 149/1؛ عاملــی، 1419ق، 274/2(؛ »داعی و محّرک 

1. براساس دیدگاه برخی از لغت شناسان نیت را باید متفاوت از عزم دانست، زیرا واژۀ »نّیت« از ریشۀ )نوی( به معنای »ُبعد 
و دوری« است و اراده ای را بیان می کند که از فعل، تقّدم و فاصلۀ زمانِی قابل توجه و بیش از یک »آن« دارد. اما »عزم« 
گاه ممکن است مدتی طوالنی نسبت به رفتاری که عزم به آن تعلق یافته است، تقدم داشته باشد و گاه نیز ممکن است در 
زمان اندک حتی یک »آن«، پیش از اقدام به عمل تحقق یابد )عسکری، 1400ق، 118(. برخی از محققان نیز تفاوت این 
دو مفهوم را چنین بیان داشته اند: »ارادۀ آدمی اگر به مرحلۀ عمل بینجامد و مقرون به فعل گردد، نیت نامیده می شود، اما 

عزْم ارادۀ پنهان و باطنی است که هنوز به مرحلۀ عمل در نیامده است« )جعفری لنگرودی، 1395، 3708-3707/7(.
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مکلف برای انجام عمل عبادی« )بهبهانی، 1422ق، 413/1، 363/3( و »داعی و انگیزه ای 
که در نفس، انبعاث )برانگیختگی( و میل به ِاقدام عملی را تحقق می بخشد« )هاشمی 
شــاهرودی، 1417ق، 325/6( معرفی شده اســت. برخی از محققان نیــز نیت عبادات را 
این گونه تبیین کرده اند: »قصد و ارادۀ رفتار هنگامی که نتیجۀ انگیزۀ تقّرب باشــد، 
نیت عبادت است. این نیت از دو رکن اساسی تشکیل یافته است: نخسْت اراده و دوم 
برانگیختگی از انگیزۀ تقّرب. بر این اساس، مالک عبادی بودِن اعمال این است که 
اراده و قصد انجام عمل از داعی ُقربی )انگیزۀ نزدیکی به خداوند( ناشی شده باشد، 

نه ِصرف صدور ارادی عمل« )آملی، 1380، 422/3(. 
درزمینۀ اثبات وجوب و اعتبار نیت در عبادات و رکنیت یا شرطیت آن برای صحت 
عبادات شرعی )نجفی، 1404ق، 154/9، 186/16( به روایات متعددی از معصومان؟مهع؟ که 
اعمال را وابسته به نیت ها می شمارند )طوسی، 1407ق، 186/4، طوسی، 1414ق، 618( استناد 
شده اســت )حلی، 1407ق، 139/1، 390؛ نجفــی، 1404ق، 78/2(. برخی از روایاِت اخالص 
)کلینی، 1407ق، 15/2( نیز به عنوان مستندات اعتبار نیت در عبادات شرعی مورد تمسک 

قرار گرفته اند )نجفی، 1404ق، 77/2(.
البته باید توجه داشــت که بدون مســتندات روایی نیز بطالن عبادت بدون قصْد 
روشــن  اســت، زیرا فعل فاعِل عاقل و مختار قابل جدایی از قصد فعل و ارادۀ انجام 
عمل نیست )نجفی، 1404ق، 78/2( و اساسًا تکلیف به اقدام بدون قصد و اراده، تکلیف 
خارج از قدرت مکلف )ماال ُیطاق( و محال اســت )عاملی، 1411ق، 158/1(. البته نیت 
معتبر در عبادات متفاوت از »قصد به جا آوردِن عمل« به طور مطلق است، زیرا هیچ 
یک از افعال اختیاری، چه اعمال عبادی و چه غیرعبادی، بدون قصْد امکان تحقق 
نمی یابنــد. بنابراین، نیت عبادت عالوه بر قصد انجام، باید برای نزدیکی به ســاحت 

خداوند و امتثال فرمان او تحقق یابد )فیض، 1387، 392-391(.

2-2. مفهوم قربت
باوجود اتفاِق نظر فقیهان درزمینۀ اعتبار و وجوِب قصد قربت در عبادات، در معنا 

و کیفیت آن اختالف نظر است )عالمه حلی، 1413ق، 274/1(. 
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2-2-1. دیدگاه های فقیهان دربارۀ معنای قربت
احتمــاالت متعدِد مطرح شــده در منابع فقهی دربارۀ معنای قربت )مسجدســرایی، 

1393، 28( در گزاره های سه گانۀ ذیل قابل گردآوری است:
الف. انجام عمل همراه با قصد ارتقای مقام و نزدیک شدن به پروردگار و قصد 

امتثال امر او به طوِر توأمان و همزمان )حلبی، 1417ق، 53(.
ب. داعی )انگیزه( و هدف باال رفتِن مقام و ُقرب به ســاحت الهی و دستیابی به 

ثواب به وسیلۀ امتثال تکلیف خداوند )عاملی، 1411ق، 187/1؛ آملی، 1380، 422/3(.
در این دیدگاه، قصد تقّرب به خداوند به عنوان علت غایی اقدام دانسته  شده است. 
برخی از حدیث شناســان عبارات روایی دال بر وابســتگی اعمال به نیت ها همچون 
»العمَل إال ِبنّیٍة« )طوسی، 1407ق، 186/4( را به این معنا دانسته اند که یک رفتار، تنها در 
صورتی درشماِر عبادت خداوند قلمداد می شود و ترّتب ثواب بر آن صحیح است که 
در آن عمل، تقّرب به خداوند و رسیدن به ثواب یا رهایی از عقاب او اراده شده باشد 

)فیض کاشانی، 1418ق، 361/4(.
ج. کفایت قصد امتثال امر و اطاعت از فرمان پروردگار )شهید اول، 1419ق، 104/2(. 
در نــگاه طرفداران این دیدگاه، اگر تقّرْب غایت عمل عبادی را صورت بخشــد 
و قصد ثواْب انگیزۀ انجام عبادت باشــد، با حقیقت و روح عبودیت منافات دارد و 
بیشــتر به نوعی معاملۀ دور از شأن واالی الهی شبیه است تا عبادت او )نجفی، 1404ق، 
87/2-86، 155/9( و به همین سبب، عبادت انجام گرفته با قصد به معنای یادشده باطل 
است )بحرانی، 1405ق، 177/2(. بنابراین آنچه به عنوان نیت در عبادات اعتبار دارد، قصد 
اطاعت و امتثال به طور محض و خالص اســت )اردبیلی، 1403ق، 98/1؛ ســعدی ابوجیب، 

1408ق، 298(.

2-2-2. بررسی دیدگاه ها و ارائۀ معیار
الــف. رفتارهای عبادی که با قصد ثواب و نیت رهایی از عقاب انجام گرفته اند، 
هرچند به نوعی معامله شــبیه اند، اما معامله با خداوندی قلمداد می شــوند که خود، 
عبادات بندگان را »تجارت با خویش« )صف/10( یا »خرید و فروش با خدا« )توبه/111(  
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معرفی فرموده است. بر این اساس، نمی توان عبادات با نیت کسب ثواب و دفع عقاب 
را به دلیل شباهت به معامله باطل دانست. همچنین در قرآن کریم عمل انجام گرفته به 
نیت تقّرب به خداوند به عنوان عمل مورد قبول حضرتش معرفی شده است )مائده/27(. 
در روایات نیز وصف و عنوان »عبادت« از اقدامات عبادی که با میل و هدف کسب 

ثواب یا اجتناب از عقاب به انجام می رسند، سلب نشده است )کلینی، 1407ق، 84/2(.
ب. حقیقــت عبودیْت انجام اعمالی اســت که رنگ الهی دارند و مکلف با آن 
اقدامات، بندگی خویش را به ظهور می رســاند. در این مســیر، انجام فرامین الهی با 
»انگیــزۀ ارتکازی اظهار بندگی« کفایت می کنــد و همین میزان از انگیزۀ ارتکازی 

معیار در نیت عبادت است. 
عبادت به معنای اظهار عبودیت بــرای خداوند متعال با انگیزۀ امتثال اوامر الهی 
اســت که آن انگیزه در ذهن انسان رسوخ و ثبوت دارد )فیض کاشانی، بی تا، 48/1-49( و 
اشتراِط صورتی خاص از نیت و عدم اعتبار سایر گونه های نیت در این اظهار بندگی 
ادعایی بدون دلیل محســوب می شود. ادلۀ شرعی و متون کهن فقهی نیز تنها بر این 
داللت دارند که قصد انجام رفتاری ویژه برای خداوند بدون ویژگی  خاصی برای آن 
قصد، عبادت را محقق می سازد )دیلمی، 1404ق، 96؛ حلبی، 1417ق، 52( و همین مقدار در 
تحقق معنای قصد قربت کفایت می کند. بنابراین، عبادت و اظهار بندگی آن چنان که 

با قصد امتثال اوامر الهی صحیح است با غایت تقّرب نیز صحیح خواهد بود.

3. گونه های ضمیمه و شیوه های انضمام 
مقاصدی که ممکن است به نیت تقّرب در عبادات »ضمیمه« شوند و در َعرض 
قصد قربت قرار گیرند، از گونه هــای متنوعی برخوردارند. انضمام آن ها نیز ممکن 
اســت به اســلوب های مختلفی انجام  گیرد. هرچند فقیهان به برخی از این گونه ها 
اشــاره کرده اند )عالمه حلی، بی تا، 9/1( و در برخی از متون فقهی با روش های مختلف 
به ارائۀ تقســیم بندی در این زمینه پرداخته شده است )شــهید اول، بی تا، 78/1-80؛ عاملی، 
1411ق، 190/1-191؛ نجفــی، 1404ق، 95/2؛ انصاری، 1415ق، 93/2( اما تقســیمی که در ذیل 

ارائه می شود، جدید و مختصر و دربرگیرندۀ همۀ تقسیم های یادشده است.
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گونه های ضمیمه به سه دسته تقسیم می شوند:
الف. قصــد اموری که از لوازم عــادی افعاِل عبادی قلمداد می شــوند و ذاتًا با 
اخالص و نیت عبادت برای خداوند منافاتی ندارند، مانند قصد خنک یا گرم شدن 

هنگام وضو با آب سرد یا گرم )عاملی، 1411ق، 191/1؛ نجفی، 1404ق، 95/2(؛
ب. نیــت و قصدی که دارای منافــات ذاتی با نیت تقّرب و اخالص اســت و 
مصداق شــرک به خداوند متعال به شمار می آید، مانند ریا و ُسمعه )شهید اول، 1419ق، 

113/2(؛
ج. قصد چیزیی که نه منافی ذاتی اخالص است و نه الزمۀ عادی عمل محسوب 
می شــود، مانند ضمیمۀ نیت غذا خوردن یا ســایر رفتارهای روزانه به نیت تقّرب در 

طهارت شرعی وضویی )شهید اول، بی تا، 80/1؛ قطیفی، 1422ق، 437/2(.
همچنین در تقسیمی دیگر، ضمائم به دو گروه دسته بندی می شوند: 

الف. برخی از ضمیمه ها دارای رجحان و مزّیت دینی یا عقلی یا عرفی هســتند، 
مانند جایی که امام جماعت با تکبیرة االحراِم خویش، اعالم به مأمومان را نیز قصد کند 
یا پرداخت کنندۀ زکات به طوِر علنی اقتدای دیگران به خویش را در ادای این واجب 
دینی درنظر داشته باشد و این قصد را به نیت قربت در پرداخت زکات ضمیمه سازد؛ 
ب. دســته ای از ضمائم، از هیچ گونه رجحــان و مزیت عقلی و ُعَقالیی یا دینی  

برخوردار نیستند.
»انضمام« به نیت تقّرب نیز به یکی از شیوه های ذیل انجام می گیرد: 

الف. نیت اصلی و آغازین و هدف بنیادین در عبادت، ارادۀ تعّبد و تقّرب الهی 
است و سایر ضمائم الحاقی به گونۀ تبعی نیت می شوند؛ 

ب. هرکــدام از نیت تقّرب و ضمیمه، انگیزۀ مســتقل و برانگیزانندۀ کامل برای 
انجام عمل محسوب می شوند و هیچ یک تابع دیگری نیستند، به این معنا که هرچند 
اکنون دو قصد به هم ضمیمه شده اند، اما هرکدام به تنهایی نیز می توانند انگیزۀ اقدام 

باشند؛
ج. هر دو نیت به انضمام یکدیگر باعث انجام عمل می شوند به گونه ای که اگر 

یکی از دو نیت موجود نباشد، عمل از اساس انجام نخواهد شد.
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د. برعکِس صورت نخست، به گونه ای که قصد اصلی و بنیادی در انجام عمل، 
نیتی غیر از تقّرب و تعّبد است و عبادت پروردگار به صورت تابع به نیت تقّرب ملحق 

می شود.

4. آثار انضمام و ضمیمه
کشف احکام هرکدام از گونه های ضمیمۀ عرضی در نیت و روش های انضمام، 
نیازمند تتّبع آرای فقهی، کشف مبانی و معیارها و تحلیل و بررسی دیدگاه هاست که 

در ادامه به آن پرداخته می شود.

4-1.  انضمام قصد الزمۀ عادی فعِل عبادی )گونۀ نخست ضمیمه(
تتبــع در آثار فقهی دیدگاه های ذیــل را درزمینۀ انضمام قصد الزمۀ عادی افعال، 

بدون منافات ذاتی با اخالص و نیت عبادت آشکار می سازد.
4-1-1. دیدگاه بطالن مطلق

در دیــدگاه برخی از فقیهان به دلیل عدم تحّقق معنــای نیت معتبر در عبادت، با 
قصد ضمیمۀ گونۀ نخست، عدم صحت و بطالن چنین عباداتی به احتیاط نزدیک تر 
اســت )عاملی، 1411ق، 191/1(. در این مبنا آنچه در تحقق رفتار عبادی دخالت اساسی 
دارد و جزء رکنِی ماهیت عبادت اســت، نیت محــض قربت و قصد اختصاصی و 
انحصاری آن است. بنابراین، ِصرف حصول نیت تقّرب هرچند با ضمیمۀ نیت دیگر 
کفایت نمی کند )شــهید اول، بی تا، 79/1(، زیرا در این گونه عبادات، اساس و بنیان نیت 
تقّرِب محض با چنین ضمیمه ای از بین رفته اســت. به همین سبب، فعل انجام گرفته 

ُمجزی نیست.
نقد و بررسی

مراد از خلوص و محض بودِن نیت در نظریۀ بطالن با توجه به نگرش موجود در 
آن، قصد انحصاری انجام فعل به عنوان اطاعت و امتثال امر خداوند بدون هیچ گونه 
ضمیمه ای به آن قصد اســت و حتــی ضمائم بدون منافات بــا اخالص نیز پذیرفته 

نمی شوند.
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بدون تردید، چنین برداشتی از خلوص نیت )راغب اصفهانی، 1412ق، 107( برای کسب 
کمــال عمل الزم اســت، چنان که از برخی نصوص روایی اشــتراط اخالص به این 
مفهوم برای کسب کمال عبادات اســتفاده می شود )کلینی، 1407ق، 16/2؛ صدوق، بی تا، 
142؛ حر عاملی، 1409، 60/1(. اما استدالل روشنی بر اعتبار اخالص به این معنای محض 
و اشــتراط آن در صحت عبادات به گونه ای که نباید حتی لــوازم عادی افعال بدون 

منافات با قصد قربت نیز به آن ضمیمه شوند، در دست نیست. 
بلکه آنچه به عنوان نیت در عبادات معتبر و کافی اســت، قصد قربت با مفهومی 
عام است که در ضمیمۀ قصد الزم عادی فعل نیز موجود است و برخالف ضمائمی 

مانند ریا منافات ذاتی با اخالص و نیت عبادت ندارد. 
چنان که گذشــت، حقیقت عبودیت انجام اعمال برای اظهار بندگی است و در 
این مسیر امتثال اوامر الهی با انگیزۀ ارتکازِی اظهار بندگی و قصد انجام رفتاری ویژه 
برای خداوند برای دســتیابی به قرب الهی کفایت می کنــد و همین میزان از انگیزۀ 

ارتکازی معیار تحقق نیت قلمداد می شود.
این مفهوم در فرض مسئله نیز موجود است و بر همین اساس، انضمام قصِد الزمۀ 
عادی فعل به نیت قربت، انضمام قصدی زائد و بدون اخالل در قصد قربت قلمداد 

می شود. 

4-1-2. دیدگاه جواز مطلق
فقیهــاِن طرفداِر این دیدگاه قائل به جواز انضمام این گونه از قصدها )لوازم عادی 
عبــادات( در نیت تقّرب هســتند و درنتیجه، صحت عمــل را می پذیرند، زیرا عمل 
عبادی با قصد قربِت معتبر به انجام رسیده است و نیت زائْد منافاتی با نیت تقّرب ندارد 
)طوسی، 1387، 19/1؛ حلی، 1405ق، 35؛ حلی، 1407ق، 140/1؛ حلی، 1408ق، 12/1(. برای نمونه 
می تــوان مجاهدی را مثال آورد کــه عالوه بر نیت قربت، قصد غنیمت را نیز به نیت 
جهاد خویش ضمیمه سازد. در این انضمام آنچه که معتبر و کافی است یعنی قصد 
قربت، قطعًا حاصل شده است و نیت زائد که منافاتی با تقّرب ندارد باعث عدم قصد 

قربت نمی شود.
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مطالب بیان شــده در نقد نظریۀ بطالن و تحلیل و پذیــرش معیاِر کفایت انگیزۀ 
ارتــکازی در تحّقق نیت معتبر، این نظریه را اثبــات می کند. اما برخی از فقها برای 
اثبــات نظریۀ جواز، حکــم به لزوم نیت تعّبد و تقّرب در عبــادات به گونۀ محض و 
انحصاری را با وجود امتثال مأموٌربه و سقوط تکلیف، تحصیل حاصل و بدون فایده 

دانسته اند )شهید اول، بی تا، 79/1(. 
نقد و بررسی

اســتدالل به تحصیل حاصل بودن نیت انحصاری تقّرب و عدم فایدۀ آن باوجود 
نیت قربت و درنتیجه تحّقق امتثال و سقوط تکلیف )شهید اول، بی تا، 79/1( برای اثبات 
صحت اعمــال عبادی با وجود انضمام قصد الزمۀ عادی فعل، اســتداللی غیرقابل 
پذیرش اســت، زیرا حصول قصد تّعبد و تقّرب به تنهایی اثبات کنندۀ سقوط تکلیف 
و مقتضی جواز نیت ضمیمه نیســت. بر همین اســاس، ضروری است که لزوم نیت 
انحصاری و محض قربت واکاوی و اعتبارســنجی شود، زیرا دیدگاه اخالل در نیت 
عبادت با چنین ضمیمه ای )نظریۀ بطالن( بر این مبنا شــکل گرفته اســت و اســاس 
اســتدالل بر بطالن اعمال عبادی با انضمــام قصد الزمۀ عادی فعل، بر منافات نیت 

ضمیمه با نیت معتبر در عبادات استوار است. 
بنابرایــن آنچه که در نقد دیدگاه بطالن مطرح شــد و بر مبنای پذیرفته شــده در 
معیار نیت عبادت اســتوار اســت، اســتداللی متقن بر نظریۀ جواز قلمداد می شود و 
از ایــن قابلیت برخوردار اســت که این دیدگاه را اثبات کند، اما اســتناد به تحصیل 
حاصل بودِن قصد محض و انحصاری قربت )شــهید اول، بی تا، 79/1( با توجه به مطلب 

پیش گفته مخدوش است.

4-1-3. دیدگاه تفصیل بین اسلوب های انضمام
برخی از محققان در چنین ضمایمی قائل به تفصیل هستند و بر این باورند که اگر 
هدف و انگیزۀ اصلی برای انجام عمل، نیت تعّبد و قربت باشد سپس در آغاز عمل، 
قصد الزمۀ عادی فعل نیز عارض و ضمیمه شــود )روش اول از شــیوه های انضمام( 
ضــرری به صحت عبادت نمی رســاند، اما اگر انگیزۀ اصلی قصد ضمیمه باشــد و 
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در هنگام شــروع به عبادت، نیت قربت نیز ضمیمه شود )روش چهارم از شیوه های 
انضمــام( چنین نیتی کفایت نمی کند و چنان عملی ُمجزی نیســت. همچنین اگر 
انگیزه و قصد انجام یک عمل عبادی مجموع قصد قربت و الزمۀ عادی فعل به طوِر 
همزمان و توأمان باشند )روش ســوم از شیوه های انضمام( از آن جا که هیچ اولویتی 
متصور نیست، هر دو نیت تعارض و درنتیجه تساقط می کنند و عمل انجام شده مانند 

عمل بدون نیت باقی می ماند )شهید اول، بی تا، 80/1(. 
برخی از فقهــا نیز اطالق عبارات فقیهاِن قائل به جــواز را بر صورت های اول و 
دوم از اســلوب های چهارگانۀ انضمام حمل کرده اند )نجفی، 1404ق، 96/2(. همچنین 
در این تفصیل بین مثال های مختلف در صورت چهارم که قصد اصلی و بنیادین در 
انجام عمل نیتی غیر از تقّرب است و بین قصد قربت به پروردگار که به صورت تابع 
نیت می شود، تفاوت هست. برای مثال، در جایی که وضوگیرنده ابتدا خنکی با آب 
وضو را قصد نموده است و سپس با باقیماندۀ آب به نیت قربت وضو بگیرد، عمل او 
محکوم به صحت است، زیرا نیت قربت در این مثال هرچند تابِع قصد الزمۀ عادی 
فعل است ولی معنای تبعیِت مخّل به نیت این است که اگر نیِت ضمیمه وجود نداشته 
باشــد، قصد تقّرب نیز انگیزۀ عمل نخواهد بود، امــا چنین معنایی از تبعیت پس از 
حصول قصد قربت، دیگر منتفی اســت. اما اگر قصد قربت همزمان با قصد خنکی 
و یک جا نیت شوند، هر دو نیت تعارض و تساقط می کنند و عمْل بدون قصد قربت 

به شمار می آید )نجفی، 1404ق، 96/2( و درنتیجه باطل است.
نقد و بررسی

تفصیــل بین روش های چهارگانۀ انضمام و مثال های مختلف آن )شــهید اول، بی تا، 
80/1؛ نجفی، 1404ق، 96/2( پذیرفته نیست، زیرا براساس معیار پذیرفته شده در نیت قربت 
)کفایت انگیزۀ ارتکازی در عبودیت( چیزی بیش از قصد ارتکازی در عبادات معتبر 
نیست و عبادات مصطلح بنا بر ارتکاز ذهنی و فهم عرف متشّرعه، چیزی جز اظهار 
عبودیت برابر خداوند با نیت امتثال یا قربت نیســتند. چنین قصدی در صورت های 
چهارگانــۀ انضمام قصد الزمۀ عادی افعال و مثال هــای مختلف صورت چهارم نیز 

حاصل است و تنها به دلیل تبعیت نیت از قصد دیگر زائل نمی شود.
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4-1-4. دیدگاه تفصیل براساس رجحان و مزیت ضمیمه
در تفصیلی دیگر، عــدم جواز و بطالِن انضماِم قصدی که الزمۀ عادی افعال به 
نیت قربت اســت، مختص به انضمام قصِد بدون مزیت دانســته شده است، اما اگر 
ضمیمه  دارای مزیت عقلی یا شرعی باشد، عمل انجام گرفته صحیح و مجزی به شمار 
گاهی بخشــیدن به مأمومان توســط امام جماعت در  می آید، مانند قصد اعالم و آ
هنگام تکبیرة االحرام یا انضمام قصد ترغیب سایرین و ترویج پرداخت زکات هنگام 

ادای این واجب دینی )عاملی، 1411ق، 119/1(. 
نقد و بررسی

تفصیل ارائه شــده براســاس رجحان یا عدم رجحان ضمیمه )عاملی، 1411ق، 119/1( 
قابل پذیرش نیست، زیرا اگر مانِع صحت عبادت درصورت انضمام قصدی که الزمۀ 
عادی فعل به نیت اســت، محقق شدِن »نیت محض« باشد، مزیِت ضمیمه موجب 
تحقق آن و درنتیجه صحت عمل نمی شود. به عبارت دیگر مزیت چه مزیت عرفی و 
ُعقالیی و چه رجحان شرعی ویژگی خاصی را در نیت ایجاد نمی کند و باعث انقالب 
ماهیت در نیت نمی شــود که بتواند با وجود مانع یادشده، مستلزم تحقق نیت محض 
و انحصاری تقّرب باشــد، بلکه بنابر منافات هر نوع ضمیمه ای با نیت محض، قصد 
ضمیمۀ دارای مزیت نیز مانند سایر ضمایم با محض و مخلصانه بودِن نیت منافات دارد.

اما براســاس مبنا و معیار پذیرفته شده یعنی کفایت قصد قربت و امتثال با انگیزۀ 
ارتکازی اظهار بندگی و درنتیجه حکم به صحت عبادت، تفاوتی بین ضمیمۀ راجح 

و غیرراجح متصّور نیست.
براساس آنچه تببین شد، نظر برگزیده در این نوع ضمیمه صحت اعمال عبادی در 

روش های متنوع انضمام است.

4-2. قصد ضمیمۀ منافی با اخالص)گونۀ دوم ضمیمه(
در تاریخچــۀ بحث از حکم تکلیفی و اثر وضعی این گونه از قصدها در عبادات 
درصورت انضمام به نیت تقّرب دو نظریه مطرح شده اســت. دیدگاه های یادشده در 
منابع فقهی ذیل بحث از مصادیق قصد دارای منافات با اخالص و نیت تقّرب مانند 
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ریا و ُسمعه، تبیین و تحلیل شده است و در ادامه مورد اعتبارسنجی قرار می گیرند.

4-2-1. دیدگاه های فقهی 
الــف. برخی از فقیهان شــیعه بر ایــن باورند که انضمام قصــِد دارای منافات با 
اخــالص در نیت عبادات همچون ریا1 تنها موجب عدم ترّتب ثواب بر رفتار عبادی 
است. در این دیدگاه با استناد به فهم عرفی متشرعان واژه های »قبول« و »مقبول« در 
ادبیات نصوص دینی به دو معنا دانسته شده است: نخست به معنای »اجزاء« که در 
عباراتی مانند »الُتقَبُل الصالُة ِبغیِر َطهارٍة« استعمال شده است و بی تردید نماز بدون 
طهارت صحیح نیســت و درنتیجه غیرُمجزی اســت؛ دوم به معنــای »ترّتِب ثواب« 
مانند عبارت »إّن الصالَة المقصوَد ِبها الریاُء غیُر مقبولٍة« یا ســایر عبارات در ادبیات 
شرعی که بر عدم قبوِل عبادت با انضمام قصِد منافی با اخالص در نیِت آن تصریح 
می کنند. عدم قبول نماز ریایی در این عبارات به معنای سقوط ثواب از آن است، اما 

ُمجزی است و اعادۀ آن واجب نیست )سیدمرتضی، 1415ق، 100(.
این دیدگاه که تنها به ســید مرتضی علم الهدی )436ق( منســوب است )کرکی، 
1414ق، 203/1-204( به نماز اختصاص ندارد و می توان آن را در سایر عباداتی که قصِد 
ریا یا ســایر قصدهــای منافی با اخالص به نیت آن ها ضمیمه شده اســت نیز جاری 

دانست )خوانساری، بی تا، 47/2(. 
روشــن اســت که دیدگاه یادشــده درصورت انجام اعمال عبادی با قصد ریای 
محض یا قصد انحصاری و محض دیگر که دارای منافات با اخالص و تقّرب باشد، 
به تنهایی و بدون ضمیمه به نیت قربت مطرح نشده اســت، زیرا بدون تردید نمی توان 

1. »ریاء« در لغت، مصدر باب مفاعله از مادۀ )روی( به معنای آشکار ساختن و نشان دادن اعمال به مردم  است )ابن منظور، 
1414ق، 296/14؛ فیومی، بی تا، 247/2( و در اصطالح به مفهوم اظهار زیبایی ها و نمایاندن اقدامات پسندیده یا حاالت 
و اعمال عبادی و نیکو به دیگران با هدف بهره مندی از ستایش و جلب توجه آنان و کسب منزلت دینی و جایگاه اجتماعی 
دانسته شده است )طوسی، بی تا، 133/5؛ مشـــکینی، بی تا، 278؛ ابوجیب، 1408ق، 141(. ریا از رذایل اخالقی )نراقی، 
بی تا، 387/2( گناهی بزرگ و نشـــانگر دوگانگی بین نیت درونی و رفتار بیرونی است که به نفی نیت تقّرب در عبادت 
منجر می شـــود )قطیفی، 1422ق، 431/2(. در قرآن کریم ریا ضمن عباداتی مانند نماز )نساء/142؛ ماعون/604(، جهاد 
)انفال/47( و انفاق )بقره/264؛ نساء/38( مورد مذمت واقع شده است و روایات فراوانی از معصومان؟مهع؟ دربارۀ ماهیت، 

حکم و آثار آن در دست است )حر عاملی، 1409ق، 73-64/1(.
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در عبادات که نیت قربت در آن ها معتبر است، بدون قصد تقّرب و با ِصرف ریا یا با 
صرف دیگــر قصدهای منافی با اخالص و نیت تقّرب به گونۀ انحصاری و محض، 
به صحت و ِاجزای عبادت قائل شــد و صرفًا عدم ترّتب ثواب را پذیرفت. بنابراین، 

عبارت سید مرتضی ناظر به مسئلۀ »انضماِم« این گونه از قصد به نیت قربت است. 
ب. در نظریۀ مشهور فقهی، ضمایِم دارای منافات ذاتی با اخالص و زائل کنندۀ 
قصد قربت، مانند قصد ریا و ُســمعه دارای حکم تکلیفی حرمت هستند و موجب 
بطالن وضعی اعمال عبادی می شوند )عالمه حلی، 1419ق، 450/1؛ شهید اول، 1417ق، 90/1؛ 
قطیفی، 1422ق، 233/1(. در این دیدگاه اگر قصد منافی با نیت تقّرب ماننِد ریا، به نیت 
عبادت ضمیمه شود، عمل عبادی باطل و نیازمند اعاده یا قضاست )شهید اول، 1417ق، 

90/1؛ کرکی، 1414ق، 203/1(.

4-2-2.  ادلۀ بطالن عبادت با انضماِم قصد منافی با اخالص
در منابــع فقهی مجموعه ای از دالیل بر بطالن اعمال عبادی که با انضمام قصد 
منافی با اخالص همچون ریا واقع شده اند، ارائه شده است. فقیهان و اصولیان اشتراط 
و اعتبار نیت را در عبادات به معنای قصد تقّرب به خداوند در هنگام امتثال تکلیف 
یا انجام مأموٌربه، به هدف اطاعت امر خداوند پذیرفته اند  و از ضروریات دین و محور 
اجماع قلمــداد کرده اند )نجفــی، 1404ق، 157/9؛ آخوند خراســانی، 1409ق، 72(. بر همین 
اســاس، مستند اصلی فقیهان در حکم به بطالن عبادت به ضمیمۀ چنین قصدی در 
صورت های چهارگانۀ انضمام، منافاِت این ضمیمه با قصد قربت و اخالل در هویِت 

عبادت است )نجفی، 1404ق، 100/2(. 
بطــالن اعمال عبادی بــا انضمام قصد ریا به نیت تقــّرب عالوه بر اجماع )نراقی، 

1415ق، 66/2( بر مجموعه ای از مستندات قرآنی و حدیثی استوار است.

4-2-2-1. مستندات قرآنی
مجوعه ای از آیات قرآن مجید مســتندات بطالن اعمال عبادی در فرض انضمام 
ریا به نیت تقّرب محسوب می شوند و مورد تمسک فقیهان واقع شده اند )ر.ک: شهید 
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ثانی، 1413ق، 80/1-81؛ اردبیلی، بی تا ، 28؛ عاملی، 1411ق، 128/1؛ نجفی، 1404ق، 97/2؛ روحانی، 
1412ق، 64/1(. آیاتی که در ادامه مطرح می شــوند برخی از این آیات هســتند که در 
فرایند اثبات ابطال اعمال با انضمام قصد ریا یا ســایر قصدهای دارای منافات با نیت 

تقّرب از ظهور و داللت روشن برخوردارند:
اَلِة  ــَه َو ُهَو َخاِدُعُهْم َو ِإَذا َقاُموا ِإَلى الصَّ الــف. آیۀ کریمۀ ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللَّ

َه ِإالَّ َقِلياًل 1 )نساء/142(. اَس َو اَل َيْذُكُروَن اللَّ َقاُموا ُكَساَلى ُيَراُءوَن النَّ
برخی از فقها آیۀ یادشــده را درشمار مســتندات فقه پژوهی ریا قلمداد کرده اند 
)نراقی، 1415ق، 67/2(. داللت این آیه بر حرمت ریا مبتنی بر ظهور تام در نهی از عبادت 
)نماز( ریایی و قلمداد شدن ریا از صفات منافقان است. از آن جا که نهی از عبادت 
مستلزم فساد عمل نیز هست )آخوند خراسانی، 1409ق، 180؛ مظفر، 1375، 346/1(، عالوه بر 
لزوم بطالن نماز ریایی که در این آیه مطرح شده اســت، به دلیل وحدت مناط و عدم 

تفاوت بین اقسام عبادات، در سایر عبادات نیز چنین استلزامی را درپی دارد.
البته ممکن اســت بر استدالل به این آیه چنین اشکالی مطرح شود: از آن جا که 
نهی در آیه به فعل منافقان تعلق گرفته اســت، شــاید آنان اصاًل و اساسًا قربت را نیت 
نکنند و تنها به منظور حفظ جایگاه اجتماعی خویش یا پرهیز از برخی خطرها اعمال 
عبادی را با قصد محض ریایی به انجام  رسانند. به همین دلیل اگر کسی آنان را نبیند، 
اصاًل نماز نخواهند خواند. بنابراین، آیۀ مذکور ظهوری در مسئلۀ انضمام قصد منافی 

با اخالص به قصد قربت ندارد.
اما اشــکال یادشــده چنین پاسخ داده می شــود: هرچند نهی در این آیه به افعال 
ریایی منافقان باز می گردد و احتمال یادشده در آن مطرح است، اما عنوانی که نهی 
به آن تعلق گرفته اســت، عنواِن »ریا در عبادت شــرعی« است و تعلق نهی، مطلق و 
بدون تقیید به مقارنت یا عدم مقارنت با نیت دیگر اســت. بر همین اســاس، شامل 
مواردی که هم زمان و ضمیمه شــده به قربت باشند یا چنین انضمامی در میان نباشد 
نیز می شود و تفاوتی نمی کند که در این انضمام، قصد ریا در واداشتن انسان به عمل، 

1. »منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد؛ و چون به نماز ایستند، با کسالت برخیزند. با 
مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند«.
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انگیزۀ مستقل و یکتا باشد یا انگیزۀ مشترک قلمداد گردد و نیز فرقی نخواهد داشت 
که قصِد ریا اصل در انضمام باشد یا ضمیمۀ تابع به شمار آید. 

ِه  َما ِإٰلُهُكْم ِإٰلٌه َواِحٌد؛ َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِّ نَّ
َ
َنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ أ

َ
َما أ ب. آیۀ ُقْل ِإنَّ

َحًدا1 )کهف/110(.
َ
ِه أ َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْک ِبِعَباَدِة َربِّ

این آیه نیز دارای ظهور در حرمت ریا و ســایر قصدهای منافی با اخالص است 
و مورد اســتناد برخی از فقیهان واقع شده است )نجفی، 1404ق، 188/9(. این آیه مردم را 
از مشــارکت دادِن غیر خداوند در عبادات شرعی نهی کرده است و براساس دیدگاه 
برگزیدۀ اصولی، نهی از عبادت مســتلزم فساد به شمار می آید )آخوند خراسانی، 1409ق، 
180؛ مظفر، 1375، 346/1(. از سوی دیگر، شخص ریاکار در این آیه »مشرک« قلمداد 
شده اســت )قمی، 1404ق، 47/2(. همچنین، شــرط در این آیه یعنی عبارت َفَمْن كاَن 
ِه شــرِط الزامی اســت و با وجود الزامی بودن شرط، جزای آن نیز باید  َيْرُجوا ِلقاَء َربِّ
الزامی باشــد. بنابراین، عدم شرک در انجاِم عمل صالْح الزامی و واجب است و این 

خود، متوقف بر قصد قربت و عدم نفوذ قصد منافی با آن در نیت است.
باید توجه داشــت که هرچند این آیه در مقام توحید و نهی از شرک در عبودیت 
پروردگار نازل شده اســت و با توجه به مقام نزول می توان نهی را در این آیه بر نهی از 
شرک در عبودیت و بندگی خداوند حمل نمود، اما از یک سو، ذکر »عمل صالح« 
و امــر به آن در عبارت َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا )کهف/110( موجب ظهور ادامۀ آیه در 
ویژگی های اعمال عبادی مصطلح می شــود. برخی روایات نیز این استظهار را تأیید 
می کنند )قمی، 1404ق، 47/2؛ طبرســی، 1408ق، 770/6(. از ســوی دیگر، ادامۀ آیه اطالق 
دارد و شــامل نهی از ریا در عبادات شــرعی نیز می شود. بی تردید اگر فراز دوم آیه، 
تنها در صدد بیان توحید بود، تعبیِر )َوالُیشــرِک ِبه أحدًا( مناســب تر و بلیغانه تر به نظر 

 .َحًدا
َ
ِه أ می رسید، نه تعبیِر َواَل ُيْشِرْک ِبِعَباَدِة َربِّ

برخی از روایات تفسیری نیز این نگاه را تأیید می کنند )طبرسی، 1408ق، 770/6(.

1 .»بگو من هم مثل شما بشری هستم، و]لی[ به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. پس هرکس به لقای 
پروردگار خود امید دارد، باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد«.
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4-2-2-2.  مستندات روایی 
احادیث متعددی به عنوان مستندات بطالن اعمال عبادی در فرض انضمام ریا به 
نیت قربت قابل ارائه است. اطالق این مستندات روایی انضمام سایر قصدهای منافی 

با اخالص را در نیت عبادت نیز شامل است.
الــف. مفاد روایات بســیاری چنین داللت می کند کــه اگر یک عمل هم برای 
خداوند و هم برای غیر او به انجام رســد، برای غیر خدا محســوب می شــود )کلینی، 
1407ق، 213/2؛ برقی، 1371ق، 252/1؛ مجلسی، 1410ق، 299/69(. براساس ظاهر این احادیث، 
نهی از قصد منافی با اخالص و این که دین و اعمال دینی برای نشــان دادن به مردم 
مورد اســتفاده گیرند، استنباط می شود و چنان که گذشت، براساس دیدگاه برگزیدۀ 
اصولی، تعلق نهی به عنوان یک عبادت بر فساد و بطالن عمل داللت می کند )مظفر، 
1375، 346/1(. در احادیِث یادشده نیز ذات و عنوان اعمال عبادِی ریایی متعلق نهی و 
مقتضی فساد است و مورد استناد برخی از فقها در واکاوی حکم تکلیفی و وضعی ریا 
قرار گرفته اســت )حلی سیوری، 1425ق، 32/1؛ نجفی، 1404ق، 141/5(. نهی در این احادیث 

دارای اطالق است و مسئلۀ این جستار را دربر می گیرد.
البته ممکن اســت بر استدالل به این گروه از روایات چنین اشکالی مطرح شود: 
این احادیث که بر قلمداد شــدن اعمال ریایی برای غیر خداوند داللت دارند )برقی، 
1371ق، 252/1( بــر بطالن عمل با انضمام قصِد ریا یا انضمام ســایر قصدهای منافی 
اخــالص داللت نمی کنند، زیــرا »برای غیر خداوند قلمــداد گردیدِن یک عمل« 
مفهومی اعم از »بطالن عمل« اســت. ممکن است مراد از چنین تعابیری عدم ارتقا 
و نفی نزدیکی عابد به خداوند و عدم ترتب ثواب به ســبب عملی باشــد که همزمان 
برای او و جز او به انجام رسیده است نه بطالِن وضعی عبادت )سید مرتضی، 1415ق، 100(.

اما در پاســخ به اشکال یادشده چنین پاســخ گفته می شود: در متن این احادیث 
اعمــاِل انجام گرفته با انضمــاِم قصد دارای منافات با قصد قربــت، با عبارتی مطلق 
برای غیر خداوند معرفی شــده اند و چنین معرفی ای مقتضی این است که از اساس، 
اتصال و ارتباط عمل با خداوند قطع باشد. بنابراین به دلیل انجام رفتاری که هیچ گونه 

ارتباطی با خدای متعال ندارد، امتثال امر و سقوط تکلیف عبادی صدق نمی کند. 
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ب. روایات دال بر مشرک بودِن شخص ریاکار )کلینی، 1407ق، 293/2؛ برقی، 1371ق، 
122/1 ؛ صدوق، 1406ق، 255(. این احادیث از دیگر ادلۀ حرمت تکلیفی و بطالن وضعی 
ناشی از ریا محسوب می شوند )نراقی، 1415ق، 67/2؛ نجفی، 1404ق، 100/2، 188/9؛ همدانی، 

1416ق، 222/2، 229؛ بروجردی، 1416ق، 105/2-106( و دارای اطالق اند.
ج. روایات دال بر عدم قبــول اعمال ریاکار )اهوازی، 1402ق، 63(. »قبول« در این 
روایــات در صحت عمــل ظهور دارد )خویــی، 1418ق، 7/6؛ حائــری، 1426ق، 479/3( و 
بــر بطالن عبادت درصورت انضمام قصد منافی با اخــالص در نیت تقّرب داللت 
می کنند. این ادعا که عدم قبول اعم از صحت و عدم صحت است و در معنای عدم 
ترّتب ثواب نیز اســتعمال می شود )ســیدمرتضی، 1415ق، 100( ادعایی بدون دلیل و شاهد 

است.
د. اخبار وابســتگی اعمال به نیت ها مانند »إّنما األعمال بالنّیات« و »وإّنما لکلِّ 
امرٍی ما َنَوی« )طوسی، 1407ق، 83/1، 186/4( که بر اعتبار نیت خالص در اعمال عبادی 

داللت دارند )کاشف الغطاء، بی تا، 58(.
هـ. روایاتی که بر مبغوض بودِن طبیعت ریا و نهی از »وارد ساختن رضایت مردم« 
در انجــام عبادت داللت می کنند )برقــی، 1371ق، 122/1؛ ر.ک: کافی، 1407ق، 294/2( از 
دیگر مستندات حرمت تکلیفی و بطالن وضعی ریا و دیگر قصدهای دارای منافات 
با اخالص به شمار می آیند. نهی یادشده مطلق است و شامل روش های متنوع انضمام 
این قصدها می شود. بنابراین، جایی که قصد منافی اخالص مانند ریا به صورت تابع 
ضمیمه شود و یا هر یک از قصد قربت و ضمیمه هدف و برانگیزانندۀ مستقل و تام 

باشند را نیز دربر می گیرد )نجفی، 1404ق، 100/2(.
و. احادیث اعتبار »ُحسن نیت در طاعت«. پاره ای از نصوص روایی معیار قصد 
معتبر در عبادات را »حسن نیت در طاعت« معّرفی کرده اند )کلینی، 1407ق، 85/2؛ ر.ج: 
بحرانــی، 1405ق، 182/2؛ نجفــی، 1404ق، 98/2(. در این نصوص، میزانی از عبادات تبیین 
شده است که اگر رعایت شود خدای متعال به طور کامل عبادت شده است. مراد از 
تعبیر »ُحســن النّیة بالطاعة« ُحسن نیتی است که با تصفیۀ عمل عبادی از شائبه های 
نقص و عیب محقق شــود. بنابراین اگر انســان صورت عبادت خویش را خالی از 
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هرگونه خلل و نقصانی همچون ریا برگزیند و به انجام رســاند، نیت خویش را نیکو 
گردانده اســت و حد عبادت را به جا آورده اســت. همچنین می توان حسن نیت را به 
معنای شدت عزم در عبادت و طاعت دانست. بی تردید چنین ُحسن نیتی درصورت 
عدم اختالط نیت با  قصد دارای منافات با قصد قربت و اخالص به دســت می آید 

)مجلسی، 1404ق، 85/8(.
اما در برداشــت از ایــن روایات احتمال دیگری نیز مطرح اســت که درصورت 
پذیرش آن، عبارت »ُحســن النّیة بالطاعة« ارتباطی با بحث حاضر نخواهد داشــت. 
برخی از حدیث شناسان بر این باورند که این عبارت به این معناست که مکلف باید 
در »انجــاِم« طاعت و عبادت خداوند ُحســن نیت به معنای »قصِد انجام« داشــته 
باشــد و در صورت امکان، آنچــه را بر عهده دارد به انجام رســاند. البته درصورت 
عــدم امکان انجام تکالیف خویش نیز به دلیل ُحســن نیت و قصــد انجام، آنچه را 
برعهده داشته است، ادا نموده است )فیض کاشانی، 1418ق، 368/4(. بر مبنای این تفسیر 
ارزش افعال براساس نیات سنجیده می شود و ارتباطی با مسئلۀ انضمام قصد منافی با 

اخالص همچون ریا به قصد قربت نخواهد داشت.
چنان که بیان شــد نصوص و مســتندات نهی از ریا نهی از سایر مقاصد منافی با 
قصد قربت ماننِد »ســمعه«1 را نیز شــامل می شوند و براســاس معیار در حرمت ریا 
می توان در انضمام این گونه قصدها نیز حکم حرمت و اثر بطالن را مترتب دانست. 
چنان که از محتوای مســتندات قرآنی و نصوص روایِی یادشده برداشت می شود، 
حرمت این گونه از قصدها حکم تعبدی محض نیست و درشمار احکام بدون مالک 
و معیار قابِل اســتنباط و فهم قلمداد نمی شود، بلکه معیار این حرمت ُقبح و حرمِت 

1. »ُسمَعه« در لغت به معنای »به گوِش دیگران رساندن« است )فراهیدی، 1410ق، 349/1؛ ابن منظور، 1414ق، 165/8؛ 
زبیدی، 1414ق، 223/11( و در اصطالح به مفهوم »انجام رفتار نیک یا اعمال عبادی مانند ذکر گفتن یا بازگویی عبادات 
انجام گرفته در خفا، به قصد و انگیزۀ شـــنیدن مردم برای کسب شهرت و عزت« استعمال می شود )زمخشری، 1417ق، 
160/2-161؛ ســـند بحرانی، 1415ق، 7/4(. ُسمعه در قبال ریا، به معنای انجام عمل به قصد دیدن مردم واقع است. البته 
برخی از فقها ُســـمعه را از یکی افراد ریا دانسته اند )انصاری، 1415ق، 106/2(. فقیهان بر این باورند که اگر سمعه انگیزۀ 
عبادت یا بخشـــی از انگیزه را شکل دهد، موجب بطالن عمل عبادی می شود )کاشف الغطاء، 1422ق، 125؛ طباطبائی 
یزدی، 1409ق، 241/1(، اما اگر تنها، عالقه به شنیده شدن ویژگی های اعمال توسط دیگران درمیان باشد، بدون این که عمل 

با این انگیزه به انجام رسد، اشکالی متوجه عبادت نخواهد شد )انصاری، 1415ق، 106/2(.



183

بازشناسی تأثیر 
گونه های ضمیمه و انضمام 

در نیت تقّرب

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

»شرک« است )کهف/110؛ کلینی، 1407ق، 293/2؛ صدوق، 1406ق، 255(. واضح است که 
انجــام رفتاری که به عنوان خضوع و تذّلل درمقابــل خداوند متعال جعل و تکلیف 
شده است یعنی عبادات شــرعی مصطلح اگر برای غیر خداوند و به نیتی جز تقّرب 
به او به انجام رســند، هرچند قصِد یادشده به نیت تقّرب ضمیمه شده باشد، در تمام 

روش های انضماْم قبیح و حرام خواهد بود.
مســتندات حرمت ریا و بطالن وضعی ناشــی از آن به سه دسته قابل تقسیم اند: 
دستۀ نخست نصوصی اســت که موضوعشان اختصاصی به ریا ندارد، بلکه »عمل 
انجام گرفته برای خدای ســبحان و غیر او« )برقی، 1371ق، 252/1( یا »شرک در عبادت 
پروردگار« )کهف/110؛ برقی، 1371ق، 122/1( موضوع نهی را شــکل می دهد. دستۀ دوم 
نصوصی اســت که موضوِع یگانۀ آن ها ریا است، اما به تصریح »شرک به خداوند« 
به عنوان معیار نهی معرفی شده اســت )قمی، 1404ق، 47/2؛ صــدوق، 1406ق، 255؛ کلینی، 
1407ق، 239/2(. دســتۀ ســوم نصوص ظاهر در نهی از عبادت ریایی بدون ذکر معیاِر 

نهی است )نساء/142(.
دسته های اول و دوم به  دلیل اتحاد مناط، اموری همچون ُسمعه و سایر قصدهای 
منافی با اخالص را نیز شامل می شوند. ظهور دستۀ سوم نیز از این قابلیت برخوردار 
اســت که انضمام قصدهای دارای منافات با قصد قربت را دربر گیرد، زیرا روشــن 
اســت که آنچه مبغوض است »توجه در عبادت به سوی غیر خداوند« با انجام عمل 
عبادی به خاطر مطلع ســاختن دیگران است که اختصاصی به ریا ندارد و مقاصدی 

مانند ُسمعه نیز در این مالک با ریا همگام هستند.

4-3. قصد غیرالزم فعل بدون منافات با اخالص )گونۀ سوم ضمیمه(
براســاس آنچه دربارۀ ضمائم نوع نخست و دوم تبین شد، حکم انضماِم اموری 
که الزمۀ عادی افعال عبادی نیستند و البته هیچ گونه منافاتی با اخالص ندارند یعنی 

گونۀ سوم از اقسام ضمیمه نیز روشن می شود.
انضمــاِم مقاصدی مانند قصد غذا خوردن یا ســایر رفتارهای روزانه به  تقّرب در 
طهارِت وضویی از این قبیل اند. در این گونه انضمام ها اگر برای مثال، نیت غذاخوردن 
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ب بودن این رفتار درنظر باشــد، باعث تقویت و  به خداوند متعال مرتبط شــود و مقرِّ
تأکید قربت می شــود و حتی اگر هیچ ارتباط و اتصــاِل ذهنی و قلبی بین دو غایت 
یعنی طهارت شــرعی و آن افعــال روزانه یا بین آن افعال و خداوند ایجاد نشــود نیز 
قصــد ضمیمه زائد و بدون اثر خواهد بــود و به قصد قربت معتبر و معیار در عبادت 
خدشــه ای وارد نمی سازد، زیرا باوجود تحقق نیت معیار یعنی انگیزۀ ارتکازی اظهار 
بندگی و کفایِت آن و نیز عدم لزوم محض و انحصاری بودن قصد قربت، نیت معتبر 
در ضمیمۀ نوع سوم حاصل است و چنین انضمامی مصداق شرک نیست. بنابراین، 
ضمیمۀ نوع سوم خللی در نیت تقرب ایجاد نمی کند و عمل عبادی با انضمام چنین 

قصدی صحیح و ُمجزی است. 

نتیجه گیری
با توجه به بررسی ها و تحلیل های مطرح شده در متن مقاله در مسیر کشف پاسخ 

به پرسش اساسی این جستار، نتایج ذیل به دست می آید:
الف. تحقق نیت که به اتفاِق نظر فقیهان و براســاس مســتندات وحیانی و ادلۀ 
عقالنی در عبادات واجب و معتبر اســت، به معنای اظهــار عبودیت و بندگی برای 
خداوند متعال با انگیزۀ )داعی( ارتکازی در امتثال اوامر الهی یا قصد قربت اســت و 
اعتبار نوعی خاص از نیت و عدم اعتبار سایر گونه ها در اظهار بندگی، ادعایی بدون 
دلیل قلمداد می شــود. بر این اســاس، اظهار بندگی آن چنان که با قصد امتثال اوامر 
الهی صحیح است، با غایت تقرب نیز صحیح شمرده می شود. برای تحقق نیت معتبر 
در عبــادات انگیزۀ ارتکازی عبودیت و اظهــار آن کفایت می کند و همین »انگیزۀ 

ارتکازی« معیار نیت تقرب دانسته می شود.
ب. بر مبنــای معیار برگزیده، خلوص نیت به معنای قصد انحصاری انجام فعل 
به عنوان طاعت خداوند بدون هیچ گونه ضمیمه ای به آن قصد حتی لوازم عادی افعال 
عبــادی بدوِن منافات با اخالص نیســت، بلکه قصد قربت بــا مفهومی عام که در 
ضمیمۀ قصد لوازم عادی فعل نیز در اســلوب های چهارگانۀ انضمام موجود اســت، 
برای تحقق خلوص نیت کفایت می کند. بر این اســاس، انضمام قصد الزمۀ عادی 
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فعل به نیت قربت، انضماِم قصدی زائد و بدون اخالل در قصد قربت به شمار می آید 
و در این حکم تفاوتی بین اســلوب های مختلــف انضمام یا رجحان ضمائم و بدون 

مزیت بودن آن ها متصور نیست.
ج. مســتندات و ادلۀ قرآنی و روایی بر حکم به حرمت تکلیفی و بطالن وضعی 
عبــادت با ضمیمۀ قصد منافی بــا اخالص، همچون ریا و ُســمعه که به اخالل در 
هویت عبادت می انجامد، در صورت های چهارگانۀ انضمام داللت می کنند. معیار 

این حکم، تحّقِق شرک به خداوند در این گونه از ضمیمه و چنین رفتاری است.
د. اگر در ســایر امور بدوِن منافات با اخالص و قصد قربت که ممکن اســت به 
نیت تقّرب ضمیمه شوند، قصد قربت و ایجاد ارتباط و اتصال با خداوند مدنظر باشد، 
باعث تأکید و تقویت قربت می شــود و در غیر این صورت نیز با توجه به حضور و 
کفایت انگیزۀ ارتکازی )معیار در نیت تقّرب( ضمیمه قصدی زائد و بدون اخالل در 

ماهیت نیت و صحت عبادت به شمار می آید.
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