
 

 
 
 

 ت در ارزش اخالقی ّنقش ني

 ١مجتبی مصباح

  دهیچک
ّرغم مساعدت فهم عرفی با تأثير نيت در ارزش اخالقی و تأييد متون دينی، اين تأثير كمتر مورد  به

. ّنوشتار با تحليل نيت، اين تأثير را در دو سطح بررسی كرده استاين . تحليل دقيق قرار گرفته است
ّدر سطح نخست، با محدود ساختن رفتار، به رفتار جوارحی و برابر نهادن نيت و رفتار، به اين نتيجه 

 مقدار ارزش رفتـار هكنند ّرسيده است كه نيت افزون بر آنكه در تحقق فعل اختياری نقش دارد، تعيين
. كند ّسب كمالی است كه متعلق نهايی نيت فاعل است، و دامنه آن را رفتار تعيين میاختياری بر ح

 هّدر سطح دوم، با تعميم فعل اختياری به افعال جوانحی، به اين نتيجه رسيده است كه نيت به منزل
 آيند، تنها چيزی اسـت شمار می ّنوعی فعل درونی و اختياری، كه افعال اختياری بيرونی تجلی آن به

  .اخالقی دارد ًكه اصالتا ارزش غيری
النفس فلسفی بهره برده و مـدعای خـود را بـا روش  اين نوشتار، از مبانی الهيات اسالمی و علم

آمـده  ِمؤيداتی برای نتايج بـه دسـت: بيت عقلی اثبات كرده، و در پايان، از قرآن كريم و روايات اهل
  .آورده است

  
  .ّ نيت، ارزش اخالقی:كليدواژگان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .６ٔاستاديار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی. ١



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٨٢ 

 

  مقدمه
ای ديـرين دارد و از نخــستين آثـار مكتــوب   منــشأ ارزش اخالقـی ســابقههبحـث درشـار

ها، با  انسان. توان معيارهای اريسابی اخالقی را نزد مؤلفان اين آثار استنباط كرد برجامانده می
كننـد و آن را   حسن و قبح امور گوناگون قضاوت مـيهها و آداب و رسوم، درشار  تنوع فرهنگ

تأثير . سنجند های خىصش را با آن می دهند و آرمان اريسابی رفتار خود و ديگران قرار میمبنای 
ًبرای مثال، عموما ميان كار كسی . ّنيت در ارزش اخالقی با فهم عرفی اخالقی سازگار است

برداری كند با كار كسی كـه بـه قـصد  كند تا در زمان الزم از او بهره  كه به ديگری خدمتی می
نهيم، با اينكه ظاهر كار هر دو يكسان است و تنها در انگيزه  كند فرق می  كمک میخيرخواهی

ّ اخالق خود، بر نقش نيت در هدر ميان فيلسوفان غربی، كانت در فلسف. ّو نيت تفاوت دارند
 اخالقی دانسته هّارزش اخالقی تأكيد كرده است، اما منشأ ارزش اخالقی را نيت انجام وظيف

رضژه منابع اصيل اسالمی  رغم تأكيد متون دينی و به به. دهد  را تشخيص میكه عقل عملی آن
انـد، و  ّبر نيت و اخالص در عمل، متأسفانه در مباحث عقلی كمتر به اين موضـوع پرداختـه

كوشـيم پـس از  در ايـن نوشـتار مـی. روشني تبيين نشده اسـت نقش آن در ارزش اخالقی به
ّيـت، ارزش و ارزش اخالقـی، تـأثير نيـت را در ارزش توضيحی اجمالی درشاره مقـصود از ن ّ

اخالقی با تحليل عقلی بررسی كنيم و در پايان، نتايج حاصل را بر اساس آيـات و روايـات 
 .محک بزنيم

  ّو تحلیل نیتتعریف 
ت در لغت به صورت مصدر و اسم مصدر و به معنای قصد انتقال از جـايی بـه جـای ين

 توجه قلبی، و همچنين امر مقصود و جهـت مقـصود بـه كـار  وديگر، و نيز مطلق قصد، عزم
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 بدين معنا :اند كه واسطه ميان علم و عمل است   برخی آن را همان اراده دانسته١.رفته است
 انجام كار حاصـل ه، قصد و اراد) آنهتصور عمل و تصديق به فايد(كه پس از حصول علم 

مقارن با عمل، ّنيت را به ّنيت رخی نيز  ب٢.زند شود و سپس عمل اختياری از فاعل سر می  می
هرچنـد (به معنای آرزوی تحقـق عمـل ّنيت و ) دشوهرچند عمل ميسر ن(پيش از عمل ّنيت 

 ٣.اند تقسيم كرده) تواند آن را انجام دهد بداند كه نمی
اند كه مستقيم يا غير مستقيم در   غيرغريزی برای عمل دانستههرا انگيزّنيت استاد مصباح 

تنهـايی يـا بـا  گاه كه بالفعل و به های درونی انسان و حيوان را آن  ايشان ميل. تأثير دارداراده 
 غريزی و غيرغريزی هد، آنها را به دو دستننام ميگذارند، انگيزه   ثر میاكمک يكديگر در اراده 

آن  در غيرغريـزی باتفاوت انگيزه غريزی . نامند  میّنيت  را غيرغريزی هكنند و انگيز  تقسيم می
 كه با نوعی غيرغريزیهای    برخالف انگيزه؛كنند  های غريزی آگاهانه اثر نمی  است كه انگيزه

های مختلف در شرايط گوناگون ممكن است نسبت    هرچند فاعل؛ندا  شعور و آگاهی همراه
به آنها درجات متفاوتی از آگاهی و شعور، از جهت شدت و ضعف، و وضوح و خفا داشـته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :قـم(ائي،  ابـراهيم الـسامر و، تحقيـق مهـدي المخـضوميالعـين، الفراهيـدي الخليل بن احمـد: ک.ر. ١

تـاج محمد مرتـضي الزبيـدي، ، ٣٩٤ـ٣٩٣لثامن، صالجزء ا، )الطبعة االولي، .ق.ه١٤٠٥ دارالهجرة،
دار إحيـاء : بيـروت(، لـسان العـربابن منظـور، ، ٣٧٩ص ،١٠، ج) دار مكتبة الحياة:بيروت(، العروس

ُّاحمد بـن محمـد الفيـو، ٣٤٤ـ ٣٤٢، ص)، الطبعة االولي.ق.ـه١٤١٦التراث العربي،  المـصباح ، ميَ
؛ ٦٣٢ــ٦٣١، ص)، الطبعة االولـي.ق.ه١٤٠٥دارالهجرة، : قم(، ِالمنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 .٢٥١٦، ص٤، ج.)ق.ه١٣٦٨انتشارات اميري، : تهران(، الصحاحاسماعيل بن حماد الجوهری، 
، چـاپ ١٣٧٤ ،６ينـیمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خم: تهران(، آداب الصلوة ، موسوی خمينی اهللا روح.٢

مؤسسة : قم(، المحجۀ البیضاء فی تهذیب اإلحیاء   كاشاني، مرتضی فيض  محمد بن شاه؛١٥٦، ص)سوم
: اخـالق فلـسفه  ، سيدمحمدرضا مدرسـي،١٠٦، ص٨، ج)، چاپ چهارم. ق١٤١٧النشر اإلسالمی، 

 صداوسـيما، انتـشارات: تهـران (،اخـالق دينـي و نظـري  تجربـي،  فطري، ىصاني، هاي درشنيان پژوهشي
، )ق١٤٢٠مجمع البحوث اإلسـالمية، : مشهد(، األنوار الجاللیۀطوسی، نصيرالدين ال، ٢٣ص ،)١٣٧١

 .١٠٤ص
، ٦٧، ج)ق، چـاپ دوم١٤٠٣دار إحياء التراث العربی، : بيروت(، بحار األنوار محمدباقر مجلسی،: ک.ر. ٣

 .٢٠٠ص
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را كه كودكان خردسال و مانند آنان در كارهای خود  هايی غريزی يب، انگيزه و بدين ترت؛باشند
ِكه مطابق اين تعريف، نيت، خود اراده نيز نيست، بلكه ميل  ناميد، چنانّنيت توان  دارند نمی

 است كه سبب حصول اراده است و البته همان هنگام كـه بالفعـل در غيرغريزیای   و انگيزه
 ١.شود ناميده میّيت نگذارد،  ثر میااراده 

 در صـورت ده،آگاهانه در فعل تـأثير داده شـای است كه   ّنيت، انگيزهشايد بتوان گفت 
هـای  گونه كـه انگيـزه بدين ترتيب، همان. دوهای مزاحم، بر آنها ترجيح داده ش  وجود انگيزه

ها و ميول   انگيزهناميد، انگيزه و ميلی آگاهانه كه برّنيت توان  ًغريزی و كامال ناآگاهانه را نمی
ثر امعارض ترجيح داده نشده باشد و بدين ترتيب، نتواند در صدور فعل مناسب از فاعل خود 

ً كسی كـه صـرفا ميلـی هرچنـد آگاهانـه بـه نمـاز هبرای مثال، درشار. نيستّنيت بگذارد نيز 
نمـاز ت ّنيـتوان گفت كه وی  دهد نمی خواندن دارد، اما ميل به خوابيدن را بر آن ترجيح می

ای كه بالفعل در اراده تأثير دارد همـين    ممكن است مقصود از انگيزه همچنينخواندن دارد
 .  يعنی انگيزه هنگامی بالفعل در اراده مؤثر است كه مزاحم و مانعی نداشته باشد؛باشد

 :در اينجا بايد چند نكته را تذكر دهيم
رداری و ُز سىصی مانند نيرو امری ب انيت. از سنخ ميل و گرايش استّنيت  ، اول آنكههنكت
ْنيـت پس با اينكه خـود .  و از سوی ديگر، مسبوق به دانش و بينش،دار است  جهت گـرايش ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى رغبات كامنة فـى الـنفس إمنتهية  قة بميول فطرية ورادية مسبوفعال اإل جميع األّنأز عليه هو ّو الذى نرك. ١

 و بقـوىأعضاء البـدن أ، سواء كانت الرغبة متعلقة بةو الخارجيأ ةالداخليهات نواع المنبأبنوع من   تنبعث
رادة ثيرهـا فـى اإلأسـواء كـان ت نسان و باإلةو مختصأالروح و سواء كانت مشتركة بين االنسان و الحيوان 

رادة مطلقـا بالـداعى سـواء كـان ى الرغبةالمؤثرة بالفعل فى حصول اإلّير المباشرة و نسمو بغأبالمباشرة 
و غير غريزية و سواء كانت أ خرى، و سواء كانت الرغبة غريزيةأو دواع أو باالشتراك مع داع أبمفردها  ثيرهاأت

 من الغفلة، و ٍ بستارًكانت مغيبة بل ،و غير مشعور بها كذلكأتفصيال  ليهاإ ً بها و ملتفتاًغير الغريزية مشعورا
ن كان الشعور به يختلف بالشدة والضعف و الوضـوح و الخفـاء و إ و ّةيالداعى غير الغريزى باسم النّّنخص

طفـال الـصغار و مـن ينـسج علـى فعال األأ فى ةرّالغريزية المؤث ى الدواعىّجمال فال نسمالتفصيل و اإل
راه حـق،  ، قـم، انتـشارات دركلمـة حـول فلـسفة األخـالق، محمدتقی مصباح يزدی (اتّيبالنّ منوالهم

 ).٢١ص
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 وجـود اي آن هيچ آگـاهی هدرشار چون گرايش به چيزی كه هست؛ بينش نيز همراه بااست، 
 و ،صی اسـتهمواره در جهت خاّنيت همچنين با توجه به اينكه . معناست نداشته باشد بی

چيزی است، به اين مناسبت گاه به امر منوی و مقصود نيز ّنيت همواره ّنيت به عبارت ديگر، 
 من از انجام دادن اين كار فـالن مقـصد ّنيتشود  برای مثال، گفته می. شود اطالق میّنيت 
 همان معنای مصدری و اسم مصدری است كه ّنيترسد معنای اصلی   اما به نظر می. است

 ؛ آن گذشتتوضيح
ّرابطه نيت به معنای فعل با نيت به معنای اسم مصدر، و نيز رابط ه درشار،نكته دوم  اراده هّ

 ّنيت،كه گفتيم  چنان.  و اراده استّ نيتهبه معنای فعل با اراده به معنای اسم مصدر و رابط
يعنـی گـاه . رود هم به صورت مصدر و هم به صورت اسم مصدر و حاصل مصدر به كار می

شـود و   كردن است و گاه حالتی است كه از اين فعل حاصل مـیّنيت، فعل ّنيتمقصود از 
به عبارت ديگر، هـم .  اراده نيز چنين استهواژ. شود  كرده واجد آن حالت میّنيتكسی كه 

 كه شخص مريد واجد آن  رانامند و هم حالت حاصل از اين فعل فعل اراده كردن را اراده می
ْاند و نفس علت فاعلی آنهاسـت، و از آنجـا كـه   ّنيت و اراده معلول نفساز آنجا كه . است

ّ حالت نيت و حالت اراده همعلول عين فعل علت فاعلی خود است، بايد گفت آنچه به منزل
ّبنابراين نيت به معنای فعل . ّشناسيم حقيقتی جز فعل نيت كردن و فعل اراده كردن ندارند می

ست و اراده به معنای فعل و اسم مصدر نيـز حقيقتـی واحـد يا اسم مصدر، حقيقتی واحد ا
به نظر  آگاهانه باشد، هارادمقصود از اراده، در صورتی كه ّ رابطه نيت و اراده، هاما درشار. است

عـام، امـا اراده بـه معنـای . انـد  هر دو مساویّرسد تفاوتی ميان نيت و اراده نيز نيست و   می
كـه ممكـن اسـت بـا  چنـان، و  خواست فاعل در فعل خودتأثير كردن يا اثرعبارت است از 

بـه معنـای تواند ناآگاهانه و غريزی باشد و بدين ترتيب، اراده   آگاهی فاعل همراه باشد، می
 در پايان مناسب است خاطرنشان كنيم كه . خواهد بودّنيت، به معنايی كه گفتيماعم از عام، 

 كار رود، كه در اينجا مقصود نيست؛ بهاراده ممكن است به معنای مطلق ميل و حب نيز 
فعلی خاص نتوانـد بـا گاه به اين صورت است كه  اينكه تزاحم دو انگيزه ، نيزنكته سوم

بدين ترتيب، اگر دو انگيزه هريک مقتـضی صـدور فعلـی . هريک از آن دو انگيزه صادر شود
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 و دارند دو انگيزه تزاحم گىصيم اين اختياری باشند و آن دو فعل نتوانند با هم تحقق يابند، می
 مربوط ه جز آنكه انگيز،توانند تحقق يابند يک از آن دو فعل اختياری نمی در اينجاست كه هيچ

برای مثال، از آنجا كه نماز خواندن و سخنرانی .  مزاحم ترجيح داده شودهبه آن فعل بر انگيز
دن اين دو فعل با يكديگر های فاعل برای انجام دا ناشدني هستند، انگيزه كردن دو فعل جمع

تزاحم دارند و كسی كه خواهان هر دو است، در يک زمان ناگزير اسـت يكـی را بـر ديگـری 
، آن است كه يک فعل بتواند به تزاحم دو انگيزهصورت ديگر قابل فرض برای . ترجيح دهد

 را با هم ناشدني برای فاعل بينجامد و در نتيجه، فاعل نتواند هر دو   متفاوت و جمعهدو نتيج
شـدني نيـست و ايـن دو  ًمثال، نماز خواندن برای خشنودی خدا و برای يصـا جمـع. بخواهد

 امـا. ّانگيزه نيز با يكديگر تزاحم دارند و برای نيت نماز بايد يكی بر ديگری ترجيح داده شود
متزاحم وجود داشته باشـد، بـه طـوری كـه ناهای متعدد و   ممكن است برای يک كار انگيزه

 الزم نيست ّنيت از آنها در انتخاب و انجام آن كار مؤثر باشند، و در اين صورت، برای هريک
 ، آنكه سير شودّنيت هم به ، مانند آنكه كسی؛يكی از اين دو انگيزه بر ديگری ترجيح داده شود

ها ممكن است در طول    اين انگيزه. آنكه خداوند از او خشنود باشد غذا بخوردّنيتو هم به 
 نهايی فاعل يكی از آنها باشـد، و های كه يكی علت ديگری باشد و انگيز  شند، به گونههم با

نيز ممكن است در عرض هم و مستقل از يكديگر باشند و به كمـک يكـديگر در فعـل تـأثير 
 .داشته باشند

  ارزش
ــصاد، اخــالق، حقــوق، سياســت، » ارزش «هواژ ــوم مختلــف همچــون، اقت در عل
 .رود شناسـی بـه كـار مـی شناسی، هنر و يسبايی ، منطق، معرفتشناسی شناسی، روان  جامعه

هـاي مختلـف مربـوط اسـت، برخـي   ازآنجا كه اين كارشردهـاي متنـوع بـه علـوم و دانـش
مناسبت كارشردهايي كه اين واژه در آن دانش خاص دارد،   به،هاي مربوط  در رشتهپژوهشگران
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 اقتصاددان مشهور قرن هجـدهم، ١ميت، مثال، آدام اسايبر. اند  پرداخته» ارزش«به تحليل 
 پـس از وي، ٢.كرداش بررسي    اقتصاديهيكي از مباحث نظريبيان را در مقام  موضوع ارزش

 توجه كانونتر   اين مفهوم را در معنايي بسيار وسيع٥ و نيچه٤ يصچل٣، لوتزهمچونفيلسوفاني، 
 قرن نوزدهم، با توجه به طـرح  در٦. اول اهميت در تفكر خود قرار دادنده، آن را در درجنهاده

 ايـن كارشردهـا بـه ه اين مسائل در علوم مختلف، اين تصور پديد آمد كه گىصـا همـهگسترد
جاي آنكه از آنچه بوده، هست يـا خواهـد بـود  اي واحد تعلق دارند و با اين واژه، به  خانواده

اي  ن ترتيـب، رشـتهبدي. گىصند گزارش دهند، درشاره آنچه بايد باشد يا نبايد باشد سخن مي
 به ، عملي استهاي از فلسف اين رشته كه شاخه.  شكل گرفت٧»شناسي  ارزش«نام   خاص به

هـا،  ها، معاني، رضژگي طور كلي، انواع ارزش، تحليل ارزش   به تبيين و بررسي حقيقت ارزش
از  يكـي ٨.پـردازد گيري، و جايگاه معرفتي آنهـا مـي ها و معيارهاي اندازه  ها، مالك  سرچشمه

 ١٤٠حدود چهـار هـزار اثـر منتـشرشده در موضـوع ارزش، حـدود بررسي محققان غربي با 
 ٩.يافته است» ارزش«تعريف در سخنان عالمان علوم مختلف براي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رغم كارشردهای متنوع اين واژه، شايد بتوان وجه مشترک جامعی در موارد كارشرد يافت  به
 كارشردهـا نـوعی هرسـد در همـ  به نظر مـی. د اصلی معنايی اين واژه معرفی كرهو آن را هست

تـوان ارزش را معـادل   و در نتيجـه، مـی،مطلىضيت مالک ارزشـمند دانـستن چيـزی اسـت
البته امر واحد ممكن است از دو جهـت مختلـف مطلـوب و نـامطلوب . مطلىضيت دانست

 مطلىضيت آن از جهات گوناگون متفاوت باشد، يـا يـک هكه ممكن است درج باشد، چنان
برای مثال، چه بسا نوعی . فهوم ارزشی در دو دانش متفاوت به دو لحاظ مختلف به كار رودم

، از جهت اقتصادی مطلوب و ارزشمند باشد، و با اين ، و در نتيجه سودآورْفعاليت اقتصادی
ن برخی قواعد اخالقی بوده، از جهت اخالقی نامطلوب و ضـد اشتحال، مستلزم يسر پا گذ

مچنين ممكن است ارزش هنری يک اثر باسـتانی بـسيار بـيش از ارزش ه. ارزش تلقی شود
ای قابل اطالق اسـت كـه بـا   نيز ارزش صدق به لحاظ منطقی به گزاره. اقتصادی آن باشد
 وصف سخنی است كه با اعتقاد گىصندة شد، در حالی كه صدق اخالقی،واقعيت مطابق با

 .آن سخن مطابق باشد
زش بيان شد، اين واژه را در هر جايی كـه نـوعی مطلىضيـت با توجه به آنچه در تحليل ار

برد و بسته به موضوع مورد بحث، انواعی از مطلىضيت پديد  كار توان به  وجود داشته باشد می
رود كـه از جهـت موضـوع   چيزهايی بـه كـار مـیهبرای مثال، ارزش اقتصادی درشار. آيد  می

 اصلی ارزش ذاتـی دارد و آنچـه در ِمطلوبدر هر حوزه، . اند   مطلوب،اقتصاد، يعنی دارايی
 . اصلی مؤثر است به تبع آن، ارزش غيری داردِدستيابی به مطلوب

  ارزش اخالقی
معرفی ملكات پسنديده  ه و علم اخالق درشار،شود اخالق به ملكات نفسانی اطالق می

 دوری توان به ملكات پسنديده دست يافت و از صـفات ناپـسند اينكه چگونه میو ناپسند و 
بدين جهت، در اخالق، صفات نفسانی و رفتارهای اختياری انسان . گىصد جست سخن می

كـانون دارنـد   تأثيری كه در تحصيل و تثبيت ملكات پسنديده و زدودن صفات ناپسندنظراز 
 : اخـالق اسـتههمچنين ارزش اخالقی به معنای مطلىضيت در حـوز .گيرند  می بحث قرار
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ی دارند و صفات و رفتارهايی اختياری كه در جهت هـدف مزبـور ملكات پسنديده ارزش ذات
 .اند باشند دارای ارزش غيری اخالقی

مطلىضيـت در خاسـتگاه دهند   النفس فلسفی نشان می مباحث علماز سوی ديگر،   
بـدين .  ذات است و كمال ذات نيز از همين جهت برای انسان مطلوب اسـتّانسان، حب

 ارزش انـد،  آنهد كه ملكات پـسنديده نماينـ، كمال اختياری امور اختياری،هجهت، در حوز
 و هر صفت يا رفتاری اختياری كه در دستيابی به كمال حقيقی انسان مؤثر باشـد ،ذاتی دارد

 .ارزش غيری اخالقی دارد
همچنين بنابر الهيات اسالمی، خداوند متعال مصداق حقيقـی كمـال مطلـق اسـت و 

 . شود تر می ًتا كاملانسان با نزديک شدن به او حقيق
توان گفت از ديدگاه اخالق اسالمی، قرب اختياری به خداونـد ارزش   بر اين اساس می

تأثيری كه در قرب به خداوند دارنـد، ارزش قدر  و صفات و رفتارهای اختياری به ،ذاتی دارد
 گرايانه است كه توان گفت اخالق اسالمی اخالقی غايت همچنين می. غيری اخالقی دارند

ای كـه در فاعـل اخالقـی بـر جـای   ارزش صفات و رفتارهای اختياری را با توجه به نتيجـه
ارزش غيری صفات نفسانی نيز تابع تأثير رفتارهايی است كه از آنها . كند گذارند تعيين می می

بـه طـور . شود و به واسطه آن رفتارها در كمال انسان و قـرب بـه خداونـد مؤثرنـد  ناشی می
خالقی هر رفتار اختياری تابع كمـال اختيـاری حاصـل از آن بـرای فاعـل خالصه، ارزش ا

 .اخالقی است

   در رفتارّنیتتأثیر 
اختيار به معنـای . ، موضوع اخالق، صفات و رفتارهای اختياری استگذشت كه چنان

 و بدين ترتيب، فعل اختياری بدون خواست فاعل تحقق شتأثير خواست فاعل در فعل خىص
ای است كه آگاهانه در فعل تـأثير  ، انگيزهّنيت پذيرفتيم، ّنيتر آنچه در تعريف بناب. يابد  نمی

بدين ترتيب نتيجـه . دوهای مزاحم، بر آنها ترجيح داده ش   در صورت وجود انگيزهده،داده ش
 ّنيـتتأثير نخستين پس .  تحقق يابدّنيتتواند بدون   نمیاي  هيچ فعل اختياری گيريم كه  می
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 .استآن  آن است كه تحقق رفتار اختياری انسان وابسته به در رفتار اختياری
 جهت آن هكنند  و تعيين،دهنده به رفتار  شتاب، محرک درونیی نيرونان چوّنيتهمچنين 

بنابراين چنانچه رفتاری خاص قابليت آن را داشـته باشـد كـه فاعـل اخالقـی را بـه . است
 جهـت رفتـار و دسـتيابی بـه هكننـد ناهدافی گوناگون در جهات متفاوت برساند، آنچه تعيي

رد رفتـار ُتر باشد، ب  قویّنيتهمچنين هرچه .  استّنيتاهداف متناسب با آن جهت است، 
بـدين .  خواهـد بـودتر افزونتر در جهتی خاص    و امكان دستيابی به اهداف دوردست،بيشتر

نتايجی كه ممكن  وابسته است به اينكه از ميان ، اختياری حاصل از يک رفتارهترتيب، نتيج
يـک از   ً فاعل از انجام دادن آن فعل نهايتا وصول به كدامّنيتاست بر آن رفتار مترتب شود، 

از آنجا كه از يک سو . ای را دارد های او اقتضای دستيابی به چه نتيجه ّ، يا برآيند نيتآنهاست
 و از ،قـی اسـت حاصل از آن برای فاعل اخالهارزش رفتار، ارزشی غيری و تابع ارزش نتيج

 هم در امكان وصول فاعل به اهداف و نتايجی كـه در جهتـی خـاص قـرار ّنيتسوی ديگر، 
تـوان  يابد مؤثر است، مـی ًدارند و هم در تعيين اينكه فاعل از ميان آنها نهايتا به كدام دست

 رفتار  در ارزشّنيتدر كنار تأثيری كه  .كننده است ً در ارزش رفتار كامال تعيينّنيتگفت نقش 
توان آن را نيز عاملی   قابليت رفتار در دستيابی به اهداف و نتايج است كه میهدارد، تنها دامن

برای مثال، اگر رفتاری خاص بتواند فاعل را به . آوردشمار ديگر در تعيين ميزان ارزش رفتار به 
ف جهـت نيـز قابليـت ايـصال فاعـل بـه اهـداهـر  برساند و در گوناگوناهدافی در جهات 

يک از اهداف    ارزش ذاتی كدامهرفتار به اندازآن  را داشته باشد، اينكه ارزش غيری گوناگون
 .  فاعلّنيتو نتايج مزبور است وابسته است به 

كننده در ارزش اخالقـی رفتـار   نقشی تعيينّنيتآنچه تاكنون گفتيم مستلزم آن است كه 
بـه .  نه مقـدار آن، ارزش اخالقی رفتار استه دامنهكنند اختياری دارد و نوع رفتار تنها تعيين

تـوان  عبارت ديگر، نوع رفتار تنها در اينكه با انجام دادن آن به چه مقدار ارزش اخالقی مـی
ّكنـد تنهـا نيـت   تعيين مـی اما آنچه مقدار ارزش رفتار را در اين دامنه،دست يافت تأثير دارد

های طولی وجود داشته باشد، ارزش   تّفاعل است، و چنانچه برای انجام دادن يک فعل ني
ّرفتار تابع نيت نهايی فاعل است و با وجود نيت عرض غير متزاحم، ارزش رفتار تابع  های هم ّ
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ًبرای مثال، اگر از ميان سه هدف در طول هم، فاعل نهايتا وصول به . های اوست  ّبرآيند نيت
 هف را دارد، ارزش كار او به اندازّهدف سوم را خواسته باشد، با آنكه نيت وصول به هر سه هد

 هًارزش هدف سوم است؛ اما اگر نهايتا وصول به هدف دوم را بخواهد، ارزش كار او به انداز
هدف دوم است؛ و چنانچه تنها وصول به هدف اول را بخواهد، ارزش كار او به همان اندازه 

ّيت كرده باشد و برآيند عرض نامتزاحم را ن همچنين اگر فاعل دستيابی به دو هدف هم. است
 .آنها اقتضای دستيابی به هدفی متوسط باشد، ارزش كار او به اندازة آن هدف متوسط است

   و فعل اختیاریّنیت هتر رابط تبیین دقیق
 و رفتار به ّنيتمبتنی بر آن است كه ميان گفتيم،  در ارزش اخالقی ّنيتتبيين تأثير آنچه در 

در اين نگاه، رفتار امری بيرونی و . تنها در رفتار تأثير داشته باشد ّنيتای تفكيک كنيم كه  گونه
ْنيتجوانحی است و  اما بر اساس . تواند در آن تأثير داشته باشد ای درونی كه تنها می   انگيزهّ

 و ارزش اخالقی ّنيتتر ميان  تر و عميق  دقيقهتوان از نوعی رابط  و رفتار، میّنيتتحليل دقيق 
 ه درشار و،نيم گفتيم مرور كّنيت هتوضيح اين رابطه بايد آنچه از پيش درشاربرای . سخن گفت

بـدين منظـور، . تأملی ديگـر داشـته باشـيم معنای فعل اختياری و تأثير آن در فاعل اخالقی
 :گيريم نكات يسر را در نظر می

 از سنخ ميل و گرايش و مبـدأ رفتـار ّ نيتگفته،   نخست آنكه بر اساس مطالب پيشهنكت
 خـود ،ْت انتخاب آگاهانه وجود دارد، و انتخاب كـردنّ اما بايد توجه داشت كه در ني؛است

بـه حـساب  كردن نيز نوعی فعل نفسانی و جـوانحی ّنيتپس بايد گفت . نوعی فعل است
 يعنی ناشـی از فاعـل مختـار ، كردن، خود فعلی اختياریّنيتبه عبارت ديگر، فعل . آيد  مي

 افعال اختياری هبنابراين دامن. شود   میشمردهرفتار بيرونی، مبدأ آن است و از جهت تأثير در 
انسان محدود به رفتارهای بيرونی و جوانحی نيست، بلكه افعال درونی و جوانحی نيز نوعی 

ای است كه برای فاعل اخالقـی بـه  تابع نتيجههم،  كه ارزش اخالقی آنها اند  فعل اختياری
 ؛آورند ارمغان می

 فعـل ِ بايد توجه داشـت مقـصود از نتيجـه و هـدفی كـه ارزش اخالقـی،ه دوم آنكهنكت
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شـود، نـه  ای است كه برای فاعل حاصل مـی شود، نتيجه اختياری بر اساس آن محاسبه می
 ديگـران بـه مـستمندی ايندیبرای مثال، ارزش اخالقی كسی كه برای خوشـ. نتايج بيرونی

 خيرخـواهی انجـام هين كار را به انگيـزكند از آن رو با ارزش اخالقی كسی كه هم  كمک می
 ؛دهد مساوی نيست كه نتايج آن در شخص فاعل اخالقی متفاوت است می

ً آنچه كامال در اختيار فاعل اخالقی است عموما امور درونی است، سوم آنكههنكت امـا . ً
ی ًبر آنكه ممكن است تحت تأثير اختيار انسان واقع شوند، معمـوال حـاوافزون امور بيرونی 

خـواهم  برای مثال، وقتی مـن مـی. آيند  هايی نيز هستند كه تحت اختيار فاعل در نمی  مؤلفه
كار  كنم كه اين كار را انجام دهم، سپس قوای خود را به دست خود را حركت دهم، قصد می

  ديگـريها و وسايط در صورتی كه اعصاب، ماهيچه. گيرم تا مقصود خود را عملی سازم  می
اند وجود داشته باشند و كار خود را   دست الزمِ انقباض و انبساط عضالتكه برای تحريک و

خواسـت برخالف درستی انجام دهند اين كار تحقق خواهد يافت، و در غير اين صورت،  به
 . حركت نخواهد كردممن، دست

با توجه به نكات مزبور بايد گفت گرچه ممكـن اسـت رفتـار را تنهـا بـه فعـل بيرونـی و 
تر در نظر بگيريم كه شامل افعال درونی  توانيم فعل را به معنايی عام ق كنيم، میجوارحی اطال

ّو جوانحی نيز بشود، و در اين صورت، نيت نه امری در برابر فعل، بلكه نوعی فعل اختيـاری 
ّاست و در واقع، تنها فعلی كه مستقيما و تماما در اختيار فاعل است، نيت اسـت، و افعـال  ً ً

انـد، فعـل اختيـاری  ّوی كه به تبع نيت ـ كه امری اختياری است ـ قابل تحققديگر، از آن ر
افزون بـر . شوند، و ممكن است تحقق آنها به شرايط غيراختياری نيز وابسته باشد  ناميده می

ًاين از آنجا كه ارزش اخالقی فعل اختياری صرفا تابع نتايج درونی فعل است، و نتايج بيرونی 
ًه ارزش اخالقی فعل ندارند، بايد گفت افعال بيرونی مستقيما موضوع به خودی خود رشطی ب

اند  شوند؛ يسرا نتايج افعال بيرونی نيز هنگامی قابل اريسابی اخالقی ارزش اخالقی واقع نمی
پس افعال بيرونی، هم از آن جهت كه . ّكه فاعل آنها را بخواهد، يعنی متعلق نيت واقع شوند

 ه آنهـا خواسـتهشوند، و هم از آن جهت كه نتيجـ  اختياری ناميده میاند،   ّتابع نيت اختياری
ّاختياری فاعل و متعلق نيت اوست قابل اريسابی اخالقی هستند، و در واقع، آنچه متصف به 
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ّشود، نيت رفتار بيرونی است كه فعلی درونی است، نـه خـود رفتـار  ارزش غيری اخالقی می
 .بيرونی

  سان در کمال و نقص انّنیتتأثیر 
. ی و نوعی انتخاب درونی استختيار فعلی اّنيت گذشت، ّنيتگونه كه در تعريف  همان

اين انتخاب كه با توجه و آگاهی فاعل همراه است، در كمال و نقص فاعـل اثـری تكـىصنی 
 :پردايسم ، كه با توجه به نكاتی چند به شرح آن میدارد

ونی اسـت كـه از ديـدگاه فاعـل  همواره امری درّنيت متعلق حقيقی ، نخست آنكههنكت
الـنفس   دليل اين امر همان است كه از مباحث علمآيد  شمار مي  بهنوعی كمال برای خود او 

 و كمال ذات و بـه تبـع آن، ، ذات استّ منشأ مطلىضيت در انسان، حب:فلسفی ذكر كرديم
مطلـوب تحصيل اختياری كمال با انجام دادن فعل اختياری نيز از همين جهت برای انسان 

 ،دهد آن است كه آن را خواهد و انجام می بدين ترتيب، دليل اينكه انسان كاری را می. است
توان گفت متعلق  پس می. داند  موجب حصول نوعی كمال برای خود می،كم از جهتی دست

. داند يافتنی می  دست، همان كمالی است كه فاعل آن را از طريق انجام آن كارّنيتحقيقی 
شـود، از  مواردی، مقصود و هدف از انجام دادن كاری، امری بيرونی معرفـی مـیپس اگر در 

گىصند مقصود كسی از سفر، مشهد مقدس   برای مثال، در جايی كه می. باب مسامحه است
به شهر مشهد Ａ است، و اگر وی برای يسارت امام هشتمرفتهاست، تعبيری مسامحی به كار 

ه بگىصيم مقصود وی از اين سفر، چيزی اسـت كـه بـه تر آن است ك  كند، تعبير دقيق  سفر می
توان لذت يسارت و انس بـا آن  شود كه آن را می اعتقاد وی از اين يسارت برای او حاصل می

 ؛ يا ارضا و تقىصت عواطف درونی نسبت به ايشان و مانند آن دانست،حضرت
ل آن مرتبه و ترجيح ای از مراتب وجود خود، و خواستن كما  توجه به مرتبه، دوم آنكههنكت

. ، موجب تقىصت همان مرتبه از وجود خود است ديگردادن كمال آن مرتبه بر كماالت مزاحم
انديـشد و بـا توجـه و  مند است و به آن مـی در واقع، كسی كه به ثروت و دارايی مادی عالقه

دوستی  ل حس ما،دهد، با همين كار نيازهای خود ترجيح میديگر انتخاب آن، اين نياز را بر 



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٩٤ 

ً و طبعا با ترجيح دادن سازد تر می دهد و اين مرتبه از وجود خود را كامل  را در خود پرورش می
 تا جايی كه اين گرايش ممكن ،شود آن بر نيازهای مزاحم، موجب تضعيف مراتب مزاحم می

بـه  ،نيـزطلب  جاه فرد هتوجه رضژ. پرستی تبديل شود  است تا حدی در او رشد كند كه به مال
 با ترجيح دادن آن بر نيازهـای مـزاحم، ايـن احساس نياز وي به داشتن جاه و مقام است كه

همچنين كسی كه به برآوردن نيازهای ديگـران توجـه . دهد  مرتبه را در وجود خود پرورش می
 . دپرور را در خود میو مانند آنها رضژه دارد، رضژگی انفاق، احسان و ايثار 

تر  ای از وجود خود كامل شود انسان در مرتبه ه، آنچه موجب می يادشدهبا توجه به دو نكت
 عمل، در كمال و نقص وجود فاعل اخالقی ّنيتبدين ترتيب، .  اوستّنيتتر شود،  يا ناقص

 وجود اما رفتار بيرونی تجلی اين خواست است كه در صورت. تأثيری مستقيم و تكىصنی دارد
 .شرايط آن، تحقق خواهد يافت

شود، نوعی فعل   ًب، آنچه حقيقتا موجب كمال يا نقص وجود انسان میبدين ترتي  
 آن ارزش ه نتيجهّشود و از آنجا كه فعل محصل نتيجه، به انداز  ناميده میّنيتدرونی است كه 
ًگونه كه تنها كمال است كه اصالتا ارزش ذاتی اخالقی دارد،  توان گفت همان غيری دارد، می

 . فاعل از انجام دادن فعل اختياری استّنيتالقی دارد تنها ًاصالتا آنچه ارزش غيری اخ
 فعلی را دارد، اما شرايط تحقق بيرونی عمل برای وی فراهم نيست ّنيتبنابراين كسی كه 

شـود و آن را  دهد، با كسی كه شرايط عمـل بـرايش فـراهم مـی ًو طبعا آن فعل را انجام نمی
ً آنهـا ـ كـامال مـساوی باشـد، ّنيـتـ يعنـی سازد در صورتی كه فعل درونی آنهـا  محقق می

 انفاق دارد، اما توانايی ّنيتًبدين ترتيب، كسی كه حقيقتا . گيرند سان می ًای كامال يک نتيجه
، شرايط ّنيتًيابد كه شخصی دقيقا با همان  ای از كمال دست می آن را ندارد، به همان مرتبه

 .كند ًيابد و طبعا انفاق نيز می انفاق را می
 :ست ا ديگر ضروریه مطلب اخير توجه به دو نكتهما درشارا

نه امـری قـراردادی و با تعريفی كه گفتيم و در اينجا مقصود است،  ّنيتاول آنكه،   
كه گفتيم، خواستی است كه  های فاعل، بلكه چنان  ًفرضی است و نه صرفا يكی از خواست

خواهد انفاق كند، اما اين   كه میپس كسی . های ديگر ترجيح يافته باشد  ًحقيقتا بر خواست
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 انفاق ّنيتهای ديگرش ترجيح دهد، در واقع،  خواست تا آن حد نيست كه آن را بر خواست
نـدارد، هرچنــد چنـين وانمــود كنـد يــا حتـی خــود بپنـدارد كــه ايـن خواســت را بـر ديگــر 

ِعمومـا بـا وجـود شـرايط عمـل بيرونـی، كـه خواسـت. هايش ترجيح داده اسـت  خواست ً 
 آن فعـل را داشـته اسـت بـه ّنيتًشود كه فاعل حقيقتا    میروشنيابد،   يافته تعين می حترجي

امـا سـخن . طوری كه پيش از آن ممكن است حتی اين امر بر خود فاعل نيز پوشـيده باشـد
 فعـل ّنيـتً صرف نظر از مقام اثبات است، و بدين معناست كـه هرگـاه ثبوتـا ، باگفته  پيش

درسـتی تـشخيص دهـد يـا  از اينكه خود فاعل يا ديگری آن را به صرف نظر  باموجود باشد،
 ؛ استّنيتكمال يا نقصی در فاعل متناسب با آن تحقق يافتن ، ّنيتخير، اثر تكىصنی آن 

آيد كه بـرای   میپديدًنكته دوم آنكه، عموما در هنگام انجام رفتار بيرونی شرايط جديدی 
هـای جديـدتر   مورد نظر، نياز به توجه بيـشتر و انتخـابهاستمرار يافتن فعل تا تحصيل نتيج

 انفـاق دارد و توانـايی آن را نيـز دارد و ايـن كـار را تحقـق ّنيـتبرای مثال، كسی كه . است
 برای . شودرو  ريشهبخشد، در هنگام انجام دادن اين عمل ممكن است با موانع جديدی   می

هنگام دادن پول به فرد مستمند، د، يا تا بخشد داشته باش  خاصی به پولی كه میهمثال، عالق
شود، يـا حركـت بـه سـوی مقـصد مـورد نظـر بـرای او رو   ريشه افرادی هبا سرزنش يا وسوس

 انفاق را بر هًهايی داشته باشد كه طبعا برای تحقق بخشيدن به مقصود خود بايد انگيز دشواری
شرايط عمل بيرونی برايش فراهم  فردی كه ّنيتًبدين ترتيب، عموما . همه آنها نيز ترجيح دهد

يابـد مـساوی  شود تا عمـل تحقـق مـی   فردی كه اين شرايط برايش فراهم میّنيتنيست با 
 مساوی از جهـت كمـال يـا نقـص دسـت هًطور معمول، عمال به نتيج  و بنابراين، به،نيست

 در ّنيـت تنها ً يسرا مسلم است كه حقيقتا؛اما اين امر با آنچه گفتيم منافات ندارد. يابند  نمی
كمال يا نقص وجودی فاعل تأثير دارد و تفاوت نتيجه در اين موارد، نه به جهت آن است كه 
يكی از آنها با رفتار بيرونی همراه است و ديگری فاقد آن است، بلكه بدين جهت اسـت كـه 

 كسی كه شرايط عمل بيرونی بـرايش فـراهم ّنيت فاعل آنها با يكديگر مساوی نيست و ّنيت
 كسی اسـت كـه ايـن ّنيتتر از   قویتعدد يافته، ًشود با استمرار يا تجديد شرايط، عموما   یم

 .شرايط برايش مهيا نيست
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   در ارزش اخالقیّنیتروایات مربوط به نقش آیات و 
و تأثير آن در  ّنيت مرتبط باروايات آيات و  به برخی ،يج حاصلا، در تأييد نتاين قسمتدر 

 :كنيم اشاره میارزش اخالقی 
توانـد دسـت يابـد كـه آن را  ای مـی ًاز ديدگاه قرآن كريم، هركس نهايتا به همـان نتيجـه

هـای   منـدی  تواند به بهره  براين اساس، كسی كه مقصودش دنياست تنها می. خواسته است
مند باشد كه طالب آخرت  های آخرتي بهره تواند از نعمت دنيايی دست يابد، و تنها كسی می

ْو من ﴿است  َيرد ثواب الدنيا نؤته منْها و من يرد ثواب اآلخرة نؤته منْهاََ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْ َُّ ََ َِ بنابراين مؤمن، كه برای . ١﴾ِ
 برابـر ههـای دنياسـت، نتيجـ  كند، با كافر، كـه مقـصودش فقـط برخـورداری  آخرت كار می

ِمن كان يريد العاجلة عجلنَا له في﴿: گيرند نمی ُ َّ َ ُ َْ ْ َ َْ َ َِ ُ ِ َ َها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنَا له جهنَّم يصالها َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َّ َ ُ ََ ْ ُ ُ ُ َِ ِ َ
ٰمذموما مدحورا ومن أراد اآلخرة وسعى َ َ َ َ ً َ ً ُ ََ َ َ ْ َ َُ ِْ َ َ لها سعيها وهو مؤمن فأولْ َُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َِ ْ ُ وراـَُٰ ًئك كان سعيهم مشكُ َ ْ َْ َُ ُ ْ َ َ  در ٢.﴾ِ

ّدهـد و برخاسـته از نيـت مؤمنانـة  میواقع، كاری كه مؤمن به سبب ايمان به خداوند انجام 
َو ﴿: اوست، از همين جهت در نزديک شدن وی به خداوند و استكمال حقيقی او مؤثر است

ُلذين ءامنُوا و عملوا ٱ َِّ َِ َ ََ ُلحـٰت اولـٰئك أصحـٰب ّصـٰلٱَ َ ْ ََ َ ِ َِ ُ َلجنَّة هم فيها خـٰلدونٱِ ُ ِ َ َ َِ ِْ ُ َإن الذين آمنُوا ﴿؛ ٣﴾ْ َ ِ َّ َّ ِ
ُوعملوا ال ِ َ َلحـَّٰصَ ِت يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم األنهار في جنَّات النَّعيمـِٰ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ُ ُّ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِِ  همچنين ٤.﴾ِ

ّتواند كار خود را به نيت الهی و تقرب به خداوند انجام دهد، حتی با انجام دادن  كافر كه نمی
: اثر است ناتوان بوده، اعمالش تباه و بیظاهر مشابه، از دستيابی به كمال حقيقی  كارهايی به

فر باإليمـٰن فقد حبط عمله و هو في ﴿ ْ ِو من يك َ َ ُ َ َّ َُ ُ َْ َ ْ ََ َ َ َ ُِ ِْ َآلخرة من الخـٰسرينٱِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ  انفاق چنـين كـسي ٥.﴾َْ
: جـای بـاروری، آن را بخـشكاند  همچون باد سردی است كه بر كشتزاری ويسدن گيرد و بـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٥، )٣(آل عمران. ١
 .١٩ و ١٨، )١٧(اسراء . ٢
 .٨٢، )٢(بقره . ٣
 .٩، )١٠(يونس . ٤
 .٥، )٥(مائده . ٥
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ِمثل ما ينْفقون ف﴿ َِ ُ َُ َ ِي هـٰذه َُ ِ ِلحيـٰوة ٱَ َ َ ْلدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ٱْ َ ُ ْ ٌّ َُ ْ َ َ َ َ َُ َ ٍ َ َ َْ ْ َُّ ََ ْ ِ ِ ٍ َِ ِ
ته ُفأهلكَ ْ َ ْ َ رود و   اعمال چنين فردي همچون خاكستری در معرض تندباد است كه بر باد می١.﴾َ

ُمثل ﴿: ماند  از آن چيزی باقی نمی َ َلذين كٱَ َ ِّفروا بربَّ َ ُِ ْ ٍهم أعمـٰلهم كرماد َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ِشتدت به ٱِ ِ ْ َّ َ ٍلريح في يوم ٱْ ْ َ ُِ ِّ
َعاصف ال ي َّ ٍ ِ َقدرون مما كسبوا علَ ْ َ ُْ َ َّ َُ ِ َ شيء ذلك هو ٰیِ ُ َ ِ ٰ ٍ ْ ٰلضلٱَ ُلبعيدٱُل َّ ِ َ ِو قدمنَا إل﴿ ٢؛﴾ْ ْ ِ َ ْ ما عملوا من ٰیَ ِ ِْ ُ َ َ

ًعمل فجعلنَـٰه هباء منْثورا َّ ً َُ ََ ُ َ ََ ْ ٍ  كافر به سرابی در بيابان شبيه است كه فرد تشنه  در نتيجه، اعمال٣.﴾َ
ٍلذين كفروا أعمـٰلهم كـسراب ٱَو ﴿: يابد پندارد، اما چون نزد آن رود، چيزی نمی  آن را آب می َ َ ْ َ َُ َُ َُ َّْ َ ْ َ
ُبقيعة يحسبه  ُ ْ َّ ََ ٍ ِ ّلظمآن ماء حتٱِ َ ً َ ُْ ً إذا جاءه لم يجده شيئاٰیَّ ْ ُ َ ُ ََ ْ ِ ْ ََ ب به تنها  و چون خاستگاه ارزش، تقر٤؛﴾َ

منبـع نـور هـستی اسـت، آن كـس كـه از آن اعـراض كنـد، نـوری نيابـد و اعمـالش چـون 
َأو كظلمـ﴿ :اند هايی است كه هريک ديگری را پوشانده تايصكی ُ ُ َ ْ ْت في بحر لجي يغشـٰه موج من َ ٌ ْ ُ َّ ِّ ْ َِ ٍَ ٍَّ ْ ُّ ٍ

َفوقه موج من فوقه سحاب ظلمـٰت بعضها فوق ب ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ ٌ ْ َْ َ ُ َ َُ ٌ َ َ ِّ َُ ِ ِ ِ د يرِ َعض إذا أخرج يده لم يكَ ْ ََ َ ُ َ َ ْْ ََ ْ َ َ ِها و من لم يجعل ٰيٍ َ ْ َ َ َْ خم ٱََّ
ٍله نورا فما له من نور ُّ ُِ ُ َُ ََ  و با كفر وريسدن، خود را از امكان ديصافت نور هدايت و كمال، محروم ٥؛﴾ًَ

ُو ما ظلمهم ﴿: سان بر خود ستم كرده است ساخته و بدين َ َُ ََ ْو لـٰكن أنخم ٱَ َ ْ َِ َفسهم يظلمونَ ْ ُُ ْ َِ َ  قرآن ٦.﴾ُ
ابتغاء «٨،»ابتغاء رضوان خدا«٧،»ابتغاء مرضات خدا«ّكريم از نيت تقرب، با تعبيراتی همچون 

 ١١.ياد كرده و يصا را موجب بطالن اثر عمل دانسته است١٠»ابتغاء رحمت خدا«و ٩»وجه خدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧-١١٦، )٣(آل عمران . ١
 .١٨، )١٤(ابراهيم . ٢
 .٢٣، )٢٥(فرقان . ٣
 .٣٩، )٢٤(نور . ٤
 .٤٠-٣٩، )٢٤(نور . ٥
 .١١٧-١١٦، )٣(آل عمران . ٦
 .١، )٦٠(؛ ممتحنه ١١٤، )٤(؛ نساء ٢٦٥ و ٢٠٧، )٢(بقره : ک.ر. ٧
 .٢٧، )٥٧(حديد . ٨
 .٢٠، )٩٢(؛ ليل ٢٢، )١٣(؛ رعد ٢٧٢، )٢(بقره . ٩

 .٢٨، )١٧(اسراء . ١٠
 .٤٧، )٨(؛ انفال ٣٨، )٤(؛ نساء ٢٦٤، )٢(بقره : ک.ر. ١١
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پيامبر . مناسب استّ نيت و تأثير آن در ارزش اخالقی عمل، توجه به روايات يسر، هدرشار
 : اند  فرمودهاكرم 
ِكل عامل يعمل علي نيته« ِ َِّ ْ ََ ُ َُّ ٍ  ؛»كندي بر پايه نيتش عمل مهر كس ١؛ُ

َإنما األعمال بالنِّيات و لكل امرئ ما نو« ََّ ْ َ ٍَ ِ ِّ ُ ُْ ِ َِ َّ ِ َ فمن كانت هجرته إلیَْ َُ ْ ُْ ََ َِ ْ ِ احم و رسولهیَ ِ ُ َ ُ فهجرته ،َ ُْ َ ِ َ
ُ احم و رسویَإل َ ِلهَ ُ و من كانت هجرته إل،ِ ْ ْ َُ ََ َِ ْ َدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها یَ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َُ َ ٍْ َ ََ ْ ِ ُ فهجرته إل،ِ ُْ َ ِ َما هاجر  یَ ََ َ

ِإليه ْ َ پـس هـر .  اسـتهمان است كه نيت كردههاست و بهرة هر كس همانا اعمال به نيت ٢؛ِ
د بـود، و هـر كس به سوي خدا و رسولش هجرت كند، هجرتش به سوي خدا و رسول خواه

كس به سوي دنيا هجرت كند بدان قصد كه به آن دست يابد يا به سوي زني تا بـا او ازدواج 
 .»كند، پس هجرتش به سوي همان چيزي خواهد بود كه به سوي آن هجرت كرده است

َإنما األعمال بالنِّيات و لكل امرئ ما نو« ٍَّ ِ ْ َ َِّ ُ ُْ ِ ِ ّ ِ َفمن غزا ابتغاء ما عنْد یَْ ِ َِ ََ َْ َْ َّ احم عز و جلَ َ َّ َ فقد وقع ،َ ََ َ َْ
َأجره عل َ ُ َّ احم عز و جلیُْ َ َّ َ و من غزا يريد عرض الدنيا أو نو،َ ْ ُّ ُْ ُ َْ َ ََ ً عقاالٰیََ َ لم يكن له إال مـا نـو،ِ ّ َ َُ ْ َُ  ٣؛ٰیْ

پـس هـر كـس . همان است كه نيت كرده استهاست و براي هر كس همانا اعمال به نيت
هاي زودگذر گد پاداشش با خداوند است و هر كس براي نعمتبراي آنچه نزد خداست بجن

ه نيـت كـرده نخواهـد اي جـز آنچـبهـرهبجنگـد ي مال و ثروتيا به نيت به دست آوردن دنيا 
 .»داشت

ِإن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به« ِِ ًِ ْ ْ َ َ َ ْ َِ َ ُُ َ َْ َ َ ْ َِّ َ ِ فإذا صـعد بحـسنَاته،ِ ِ َِ َ َِ َ َ ول اهللاَُّ عـز و،َ َ يق ََّ َ ُ َّ جـلُـ َ: 
ٍاجعلوها في سجين ِّ َ ِْ ِ َ َ إنه ليس إياي أراد بها،ُ َ َ َّ َ ْ ُِ َ َ برد؛ ْفرشته عمل بنده را با شادي باال مي] گاه [٤؛َّ

نامـه (آن اعمال را در سجين گىصد برد خداوند مياما هنگامي كه كارهاي نيكش را باال مي
 .» نكرده استبا اين اعمال مرا قصد؛ يسرا قرار دهيد) اعمال زندانيان دوزخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٤، ص٢، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني، . ١
 .٩٠، ص١، جمستدرك الوسائلميرزاحسين محدث نوري، . ٢
 .٢١٢، ص ٦٧، ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسي، . ٣
 .٢٩٤-٢٩٥ ص ،٢ ج ،الكافيمحمد بن يعقوب كليني،  .٤
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 : رسيده استＡامام صادقهمچنين روايات يسر در اين باب از 
ٌإن العباد ثالثة« َ َ َ ْ ََّ َّ ً قوم عبدوا اجم عز و جل خوفا:ُ َّ َْ َ َ َ َْ َّ َ َُ ِ فتلك عبادة العبيد،ٌ ِ ِِ َ َ َْ ْ َُ ُ و قوم عبدوا اجم،َ َ ْ ََ ٌ َ تبارك َ َ َ َ

َو تعال ِ طلب الثوابٰیََ َ ََّ َ ُ فتلك عبادة،َ َ َ ِ َِ ْ ِ األجراءَ َ َ ُ ُ و قوم عبدوا اجم عز و جل حبا له،ْ ّ ُ َ َ َ ْ ََ ً َّ ََّ َ َُ ُ فتلـك عبـادة ،ٌ َ َ ِ َِ ْ َ
ِاألحرار َ ْ ِ و هي أفضل العبادة؛،ْ َِ َ َْ ُ َْ َ ْروهي كه خداي عز و جـل را از تـرس گ: دنا بندگان سه گروه ١ِ

براي ثواب ِعبادت كردند، كه آن عبادت بردگان است؛ و گروهي كه خداي تبارك و تعالي را 
ِعبادت كردند، كه آن عبادت مزدبگيران است؛ و گروهي كه خـداي عـز و جـل را بـه دليـل 
ِمحبت و دوستي او عبادت كردند، كه آن عبادت آزادگان است، و عبادت اين گـروه برتـرين  ِ ِ

 .»نوع عبادت است
ّإن العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقني حت« ََ ِّ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ َُّ ْْ َ َ ِ أفعل كذا و كذا من البر و وجوه الخيرٰیُ ْ ُ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِْ ِِّ ِ َ َ، 

ٍفإذا علم اخم عز و جل ذلك منْه بصدق نية ِ ِ َِّ ُ َ َِ ْ ِ ِ َ َّ َ ََّ َ ََ ُ كتب اخم له من األجر مثل ما يكتب له لو عمله،ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ُ َْ ََ ِ  ؛َ
ٌإن اجم واسع كريم؛ ِ َ ٌ َِ پروردگارا، به من روزي : گىصدمالي ندارد ميبندة مؤمني كه تمكن ] گاه[ ٢َّ

اگر خداوند بداند كه اين سخن او . عنايت كن تا فالن كار نيك و فالن امور خير را انجام دهم
كـرد نىصسد مانند آن پاداشي كه اگر بدان عمل مي پاداشي ميش نيت صادقانه است برايبا

 ؛»دست و بزرگوار است خداوند گشاده. نوشتيبرايش م
ِإنما خلد أهل النَّار ف« ِ ُ ِّْ َ َُّ ُ ألن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا اجم ،ِ النَّاریَ ْ َ َ ْ َ َّْ ِّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُّ َُ ْ َ ْ ِ َ

ًأبدا ِ و إنما خلد أهل الجنَّة في الجنَّة،َ ِ َِ َ َْ ْ ُ ِّْ َ َُّ ِ ألن نياتهم كانت ف،َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ َّ َّ ِ الدنيا أن لو بقوا فیَ ُ َ َْ ْ َ ْ ُيها أن يطيعوا ُّ ُ َِ ْ
ًاجم أبدا َ فبالنِّيات خلد هـ.َ ِّ َُ ِ َّ َؤالء و ِٰ ِ َ ِؤالءٰهـُ َ َ ثم تال قوله تعالى.ُ ُ َْ ََ َ َ َقل كل يعمل عل «:َُّٰ ُ ٌّ ْ َُ ْ َّ ِ شـاكلتهٰیُ ِ َِ«٣ 

َقال ِ نيته؛ٰیَ عل:َ ِ ه اگر  كه نيتشان در دنيا اين بود كسبباند بدان اهل دوزخ در دوزخ جاودانه ٤َِّ
اند بدان  اهل بهشت در بهشت جاودانه، ونيا جاودانه باشند همواره خدا را نافرماني كننددر د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٤  ص،٢ ج ،الكافيمحمد بن يعقوب كليني، . ١
 .٨٥، ص٢، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني، . ٢
 .٨٤، )١٧(إسراء . ٣
 .٨٥، ص٢، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني، . ٤
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پس . ا را اطاعت كننددـر در آن باقـي بمانند همواره خه اگـدليل كه نيتشان در دنيا اين بود ك
بگـو «: سپس سخن خداونـد را تـالوت كردنـد. اندهاشان جاودانههر دو گروه به دليل نيت

 .»بر نيت خود] يعني: فرمودند[» كندابر ساختار خود عمل ميهركس بن

م أحـسن : فرمايـداز آن حضرت درشارة سخن خداونـد كـه مـيهمچنين  وكم أيك ُليبل ْ ُّ َ ْ ََ ْ َْ ُـَ ُ ُـ ِ
ًعمال َ ِلـيس يعنـي «: ندفرمود كه  استروايت شده) يك نيكوكارتريد تا بيازمايدتان كه كدام(١َ ْ َ َ ْ َ

َأكثر عمال و ً َْ ََ َ ْكنٰ لَ ً أصوبكم عمالِ َُ َْ َ َ ْ ُ و إنما اإلصابة خشية احم و النِّية الـصادقة و الحـسنَة،َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َْ ََ َ َّ َّ َ َ َ َ َِ ْ َ َّ م . ِ َّث ُـ
َقال َاإلبقاء عل: َ ُ َ ّ العمل حتٰیْْ َ َِ َ َ يخلصٰیْ َُ ْ أشد من العمل، و العمل الخالص الذي ال تريد أن ،ْ َ َّ ْ ُ ْ ُْ ُ ُِّ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َِ َ

َيحمدك عليه أح ْ ْ َِ َ َ َ َ َّد إال اخم عز و جلَ ََّ َ َّ َ ِ ِو النِّية أفضل من العمل. ٌ َ َ َ َّ َْ ُ ْ ُِ ُ أال و إن النِّية هي العمل.َ ْ َ ََّ ََ َّ َثم تال . َِ َّ ُ
َّقوله عز و جل َ ََ َ ُ َّْ ِقل كل يعمل علـي شاكلته «:َ ِ َِ َ ُ ٌّ ْ َُ َُ َ ْ َيعني عل٢؛َّ ِ ْ ِ نيته؛ٰیَ ِ اين نيست كه ] ِي اين آيه[معنا ٣َِّ

تـر عملتـان درسـت] يـككدام[تر است؛ بلكه مقصود اين است كه تان بيشعمل ]يككدام[
پايـداري بـر : سپس فرمودند. نيت صادقانه و نيكوست ترس از خدا و ْ عملِ و درستي،است

، و عمل خـالص آن اسـت كـه تر استسختاز خود عمل عمل تا اينكه كار خالص باشد 
ْر بستايد؛ و نيت بهتر از خود عمـل اسـت،  بر آن كاو راقصد نداشته باشي كسي غير از خدا ت

بگـو هـركس بنـابر «: سپس سخن خداونـد را تـالوت كردنـد. بلكه نيت همان عمل است
 .»يعني بر نيت خود:] و فرمودند[» كندساختار خود عمل مي

  گیری بندی و نتیجه جمع
 كـه نـستيمداای  انگيـزهّدر اين نوشتار، ابتدا به تعريف و تحليـل نيـت پـرداختيم و آن را 

 .دوهای مزاحم، بر آنها ترجيح داده ش  در صورت وجود انگيزهشده،آگاهانه در فعل تأثير داده 
بـر . سپس ارزش را معادل مطلىضيت تلقی، و آن را به دو نوع ذاتـی و غيـری تقـسيم كـرديم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢، )٦٧( ملك ؛٧، )١١(هود . ١
 .٨٤، )١٧(إسراء . ٢
 .١٦،ص٢، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني، . ٣
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 اخالق دانـستيم، و بـا توجـه بـه هاساس تعريف ارزش، ارزش اخالقی را مطلىضيت در حوز
از ديـدگاه اخـالق اسـالمی، النفس فلسفی، بدين نتيجه رسيديم كه  اسالمی و علمالهيات 

قرب اختياری به خداوند ارزش ذاتی دارد و صفات و رفتارهای اختياری به ميزان تأثيری كه در 
ارزش اخالقی هر رفتار اختيـاری تـابع غيری اخالقی دارند، و قرب به خداوند دارند، ارزش 

 .ز آن برای فاعل اخالقی استكمال اختياری حاصل ا
اختصاص ) جوانحی(و دروني ) جوارحي(گاه بر اساس آنكه رفتار را به افعال بيرونی   آن

 در ّنيـت تـأثير ّدهيم، به تبيين تأثير نيت در رفتار پرداختيم و بدين نتيجه رسيديم كه نخستين
از سوی ديگـر،  . است وابستهّنيترفتار اختياری آن است كه تحقق رفتار اختياری انسان به 

 هم در امكان وصول فاعل به اهداف و نتايجی كه در جهتی خاص قرار ّباتوجه به اينكه نيت،
يا در ميـان اهـداف  ،يابد  ً و هم در تعيين اينكه فاعل از ميان آنها نهايتا به كدام دست،دارند

بدين ارزش رفتار  در ّنيت نقش نتيجه گرفتيم كهمؤثر است، ای برسد،   عرض به چه نتيجه  هم
ّصورت است كه ارزش رفتار اختياری تابع ارزش ذاتی كمالی است كه متعلـق نهـايی نيـت 

 .كند ای كه قابليت رفتار آن را تعيين می فاعل است، در دامنه
تر از رفتار بيرونی و فعل درونی گرفتـه،    فعل اختياری را عامهتر، دامن  سپس با تأملی دقيق
ًنيت خود نوعی فعل درونی و اختياری است و اساسا افعال اختياری بدين نتيجه رسيديم كه  ْ ْ

شوند، و افزون بـر ايـن، تنهـا  اند، اختياری ناميده می  ّبيرونی نيز از آن جهت كه ناشی از نيت
اند، و در  ّ اختياری فاعل و متعلق نيت اوست قابل اريسابی اخالقیهنتايجی از آنها كه خواست
ّشود، نيت رفتار بيرونی است كه فعلی درونی  زش غيری اخالقی میواقع، آنچه متصف به ار

 .است، نه خود رفتار بيرونی
آنچه ّسپس تأثير نيت را در كمال و نقص انسان بررسی كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 

ّتـر شـود، نيـت اوسـت، و  تر يا نـاقص املای از وجود خود ك  شود انسان در مرتبه  موجب می
 فاعل از انجام دادن فعل اختيـاری ّنيتًه اصالتا ارزش غيری اخالقی دارد تنها آنچبنابراين 

 .است
ّبر اين اساس، همچنين نتيجه گرفتيم كه با وجود تساوی در نيت حقيقی، ارزش اخالقی 
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دهد  ًيابد با كسی كه امكان آن را يافته و طبعا آن را انجام می كسی كه امكان رفتار بيرونی نمی
طور معمول، در هنگام انجام رفتار بيرونی شـرايط و موانـع   اما با توجه به آنكه بهبرابر است؛ 

ّشود كه برای تحقق عمل بايد بر آنها نيز غلبه كرد، عمال نيت شخـصی   جديدی حاصل می ً
يابـد مـساوی  شود با كسی كه به چنين توفيقی دست نمی  كه موفق به انجام رفتار بيرونی می

 .نيست
ّاي آيات و روايات مرتبط با تأثير نيت در ارزش اخالقی، آنها را   مروری بر پارهدر پايان نيز با

 . مؤيد استنتاج خود يافتيم
هـای  ّنيـت فقـطًآنچه حقيقتا در تحصيل كمال يا نقص انسان نقـش دارد، نتيجه آنكه، 

 كه توان نتيجه گرفت  و از آنجا كه كمال اختياری انسان ارزش ذاتی اخالقی دارد، می،اوست
ًتا اختيـاری اصـال است كه ارزش غيری اخالقی دارد، يسرا تنها فعلـی كـه ّفقط نيتًحقيقتا 

ای كه ارزش غيری بر   است و تنها نتيجهّنيتاست و اثر حقيقی در كمال يا نقص انسان دارد 
 .شود، كمال و نقص حاصل از فعل اختياری برای فاعل آن است اساس آن تعيين می

ّای آنكه بگىصيم نيت در كنار نوع عمل در ارزش اخالقی مؤثر است، بر اين اساس، به ج
ّتر آن است كه بگىصيم، تنها نيت در ارزش اخالقی تأثير دارد، و البته اگر شـرايط عمـل   دقيق

ًدرستی تشخيص داده باشد، ضرورتا و تنها همان فعلی  بيرونی فراهم باشد و فاعل نيز آن را به
 .ّآن نيت تناسب داشته باشدشود كه با  از او صادر می
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