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 «من عمله یرخ المؤمن یةن» یثشناسی حدها در مفهومیدگاهد یبررس
یافت:  یخ در  ۱۹/۰۲/۱۳۹۹تار
یخ پذیرش:   ۲۵/۰۸/۱۳۹۹تار

کالنتری  1علی اکبر 
 چکیده

هههای مختلههف در عرصههه« نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه»اسههتناد فههراوان بههه حههدیث مشهههور 
کى از اهمیههت ایههن حههدیث در میههان عالمههان مسههلمان اسههت. دربههار  مفههاد و  علمههى، حهها

تههوان در ایههن زمینههه، بههه بههیش از ده تلههف اسههت و مههىههها مخمفهههو  ایههن حههدیث، دیههدگاه
که البته برخى از آن کرد  ها، بهه طهور دیگرند و بیشتر آنها،  ابل ار،اع به ی دیدگاه اشاره 

ای مههورد انههد. در ایههن میهان، نظریهههکلهى مخههدوش و مههردود یها نهها ص و فا ههد ،امعیهت الز 
کهپذیرش و  ابل دفاع به نظر مى کهه از پشهتوان   بهر اسهاگ . افى روایهى برخهوردار اسهترسد 

اصههل و اسهاگ عمههل و  - کنهیمتعبیهر مههى«"اصهالة النّیههة ةنظریهه»کههه از آن بهه  - ایهن دیهدگاه
ک در خیهر یهها شههّر شهکل دهنههد  آن نّیههت اسهت و بنههابراین، مبنههای ارزش کههار و مهه  گهذاری 

 بودن آن نیز نّیت خواهد بود.

 .نیت، مؤمن، خیر، شّر  حدیث نیة المؤمن خیر من عمله، ها:کلیدواژه
 مقدمه. 1

کهه در منهابع فهریقین نقهل « نیة المهؤمن خیهر مهن عملهه»حدیث  از احادیهث مشههوری اسهت 
گرفتهه اسهت. شده و در عرصه گون، مورد استناد و اسهتفاد  دانشهمندان اسه مى  هرار  گونا های 

گفت، این حدیث، از اعتبار سهندی الز  برخهوردار اسهت، ولهى آ که خواهیم  ن چهه مههم چنان 
رسد بررسى مفاد و تحلیل مفهومى آن است. اهمیت این امر، یکى به لحهاظ ارتبهاط به نظر مى

که ،ایگهاه بهى بهدیل آن در مباحهث مختلهف فقهه و مستقیم حدیث مزبور با بحث نّیت است 
کر  که فرمود:  ۹ک   و اخ ق و ... ،ای تردید نیست. از پیامبر ا  نقل است 

                                                      
 .(aak1341@gmail.com) دانشگاه شیراز استاد. 1

 ثفصلنامه علمی علوم حدی
 (۱۰۱)پیاپى  ۳سال بیست و شش شماره 

 ۹۴ - 7۲ص  پاییز،

Ulumhadith 
Twenty- sixth No 3 

Autumn (Sep- Dec 2021) 
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نننة ْ  ننن  ،و خکننن  ّمننننو مننن   نننا  ،تّمنننن  َّلع ننن     خنیننن    ال نننلل خلِبنننل مننن  خننن خل ّخنیل
  1؛بر ة و وکا 

کاه  دا است و برای در شوص، ن  استدمانا )قوام و استوارِی  کاردا، وابسته به نیت
 ، ناگزیر از نّیتی خاللانه است.کند و ع د، در در گونه برکت و سبو قلد می

و بههر  2در آیههاز حههدیث را متههواتر دانسههته« لنیههاتانمهها االعمههال با»برخههى از عالمههان، ،ملهه  
کههرده کیههد  گون،  3انههد. اسههتناد فههراوان فقههها بههه ایههن حههدیث،صههدور  طعههى آن تأ گونهها در ابههواب 

کى از اهمیت و ،ایگاه نیت در شریعت اس مى است. نیز بررسى حدیث نیة المؤمن خیر  حا
که همو گونهه اره، ظاهر ابها من عمله و بحث دربار  مفاد آن، از این ،هت مهم است  آمیز این 

گرایش که بر اساگ  کسانى بوده است  ههای احادیث، در معرص سو، برداشت یا سو، استفاد  
،ویان  خهود، و،هود ایمهان  لبهى و یها برخهورداری از نیهت پهاک را در سهیر تکهاملى انسهان تسامز

کرده  اند.کافى دانسته و از اهمیت عمل در این باب، یفلت یا تغافل 
یهههان معاصهههر بههها ائمههههپرسهههش از کهههه ایهههن حهههدیث ازروشهههن مهههى :ههههای برخهههى از راو  شهههود 

یهد  همان آیاز صدور، دچار نوعى ابها  و مسهتعد بحهث و بررسهى بهوده اسهت. راوی معهروف، ز
 گوید: شّحا  مى

نک تما : نع ِفل : ّین َسع ۷قلت َل  عبل َّ ن ینرٌ َخ  ؤم ع لنّ ةل یلَ نَم   َع مع  ،  کین  تکنا  ّخنینةل  ع لع
 4رّ م  ّخِ  ؟یَخ 

گوییاد: نیات مادمن، از عملاش بهتار عرض کردم: شنیدم شما مای ۷به امام صادق
 ممبن است نیت بهتر از عم  باشد؟ است. وطور

کهه شهمار درخهور تهو،هى از  پاسخ اما  در ،ای خهود مهذکور خواههد شهد. از همهین رو اسهت 
کهرده و دربهار  آن، سهخنانى، هرچنهد  عالمان پیشین و پسهین، دربهاره مفهاد ایهن حهدیث بحهث 

 اند از: ترین ایشان عبارتاند. مهمکوتاه، ابراز داشته
                                                      

 .۸۳،  ۱، جتهذاب االحکا  ر. ک:نیز  ؛۵۳،  مص اح ال  اعه .1
 .۱۲۰،  حاشیۀ شیخ ایصارش ب  قلایین ؛۴۲۶،  قلایین االصلل ر. ک: .2
، الخدالف ؛۱۱۰،  الیاصد اات ؛۳۰۳،  االیتصدار ؛۱۱۸،  المسائل الصداغاییه ؛۶۲،  الهنااه ر. ک:بهرای نمونهه  .3

، ۱ج ،المعت د  ؛۳۷۲،  ۱، جالس ائ  ؛۵۲،  غییة الیزوع ؛۳۱،  جلاه  الفقه ؛۱۰۲،  ۱، جالم سلط ؛۷۲،  ۱ج
 .۱۵۵،  ۹، ججلاه  الکال  ؛۲۷۴،  ۱، جمختل  ال یعه ؛۳۴۳،  ۱، جک   ال ملز ؛۳۹۰ 

 .۱۲۴،  ۲، جعلل ال  اا . 4
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یههد ) ر ق(، ۴۳۶ - ۳۵۵ق(، سههید مرتضههى علههم الهههدی )۳۲۱ - ۲۲۳محمههد بههن حسههن بههن دک
ق(، مههّ  صههالز مازنههدرانى ۱۰۴۱ق(، میههر دامههاد )د ۶۷۲ - ۵۹۷خوا،ههه نصههیر الههدین طوسههى )

  1(.۱۱۱۰ - ۱۰۳۷ق( و ع م  مجلسى )۱۰۸۱) 
برخى از عالمان اصول نیز در مبحث تجری و به دلیل ارتباط ایهن بحهث بها نیهت، از روایهت 

کرده  2اند.مزبور و نیز روایات مشابه، به ا،مال بحث 
کهه ههر یه  از عالمهان یهاد شهده، بهه بیهان دیهدگاه خهود، آن ههم بهه نحهو  نکت  مهم این اسهت 

کههرده و بههه تحلیههل و نقههد و بررسههى دیگهه انههد و هههیچ یهه  از ههها نپرداختهههر دیههدگاها،مههال، بسههنده 
یابى ،امعى از مفاد این حدیث به عمل نیاورده و مضمون آن را با تو،ه به احادیث  ایشان، ارز

که مى کاوی ننموده است؛ حال آن  تفسهیر »گیهری از شهیو  بههرهتهوان در ایهن زمینهه، بها مشابه، وا
کهه در تبیهی« حهدیث بها حهدیث ن مفهههومى حهدیث مهورد بحههث، بههه نتهایج خهوبى دسههت یافهت 

 گشا است. بسیار راه
کاسههتى-مقالهه  حاضههر درصههدد اسههت بهها اسههتفاده از روش توصههیفى هههای یههاد شههده را تحلیلههى، 
کید بر امکان ادیا  برخى از دیدگاه گیهری از  هرابن بههرهها در برخى دیگهر، بها برطرف نموده و ضمن تأ

یهدگاهى ،هامع و  ابهل دفهاع در ایهن زمینهه دسهت مختلف، از ،مله روایات متنهاظر بها موضهوع، بهه د
 رسد. شناسى واژگان مو،ود در حدیث، مفید به نظر مىیابد. البته پیش از هر چیز، مفهو 

 واژگان حدیث شناسی. مفهوم2
کههه توضههیحاتى فشههرده دربههار  آن کههار رفتههه  ههها، بههه روشههن شههدن در ایههن حههدیث، واژگههانى بههه 

کم  مى  کند.بحث 
 . نیت1 - 2
دک است و َنَوی الشئ یعنهى آن ای ن واژه، از فعل ا اى مجرد َنَوی َیْنِوی و به معنای َ َصَد َیْقصک

کههرد. کههار»و « َ ْصههد»اسههم مصههدر بههه معنههای « نیههت»  3شههئ را  صههد  گههر  4«عههز  انجهها   اسههت و ا
کهار،  هدری دشهوار بهه نظهر مهى رسهد؛ زیهرا ههر درصدد ارائ  معنای اصهط حى نیهت باشهیم، ایهن 

                                                      
 .۱۹۳-۱۹۱،  ۶۷، جبیار االیلار ؛۵۱،  ۸، جش ح اصلل الکایی ؛۱۰۶،  ۴، جاثیا ع   رساله ر. ک: .1
 ؛۱۹۱-۱۹۰،  ۲، جمیاض ات یی اصلل الفقده ؛۱۱۵،  ۱، جاجلد التق ا ات ؛۴۷-۴۶،  ۱، جی ائن االصلل ر. ک: .2

 .۴۲۱،  ۱، جالمیکم یی اصلل الفقه
 .۳۴۳،  ۱۴، جلسان الع ب ؛۵۷۷،  ۴، جالقاملس المییط .3
 .۳۴۳،  ۱، جمجم  ال ی ان .4
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کهار رفتهه، چند ای که   و اخه ق بهه  گونى مانند حدیث، فقه، اصول فقهه،  گونا کلمه در علو   ن 
که نگارنده مى–ولى  اند؛ ی  از این علو ، تعریفى از آن ارائه ندادهداند، عالمان هیچتا ،ایى 

کهه شهاید بتهوان یکهى از عبهارت ههای منقهول از او را مفههو  اصهط حى ،ز خوا،ه نصیر طوسهى 
گفته است: این واژه د که از برخى رسائل او نقل شده، وی   انست. بر اساگ عبارتى 

  1.ّخنیة هی ّخمصل َّل ّخعِ  و هی وّوطة  نی ّخِل  و ّخِ  
کههه خههود وی نیههز اشههاره مههى کههه تهها چیههزی معلههوِ  مقصههود ایههن محقههق، چنههان  کنههد، آن اسههت 

ر نخواهههد شههد. بنههابراین کنههد و تهها آن را  صههد نکنههد، از او صههادانسههان نباشههد، آن را  صههد نمههى
کهه واسهط  میهان علهم و عمهل وا هع مهى شهود و زمینه  تحقهق عمهل را نیت، عملهى ذهنهى اسهت 

  2آورد.فراهم مى
بههر اسههاگ ایههن سههخن، تفههاوت چنههدانى میههان معنههای لغههوی نّیههت و مقصههود از آن در مههوارد 

کلى و فراتهر از استعمال نیست است ولى از نگاه عّ مه محمد با ر مجلسى، واژ  نیت، به طو ر 
کهه مقهارن بها عمهل اسهت؛ ۱شهود: مفهو  لغوی، در سه معنها اسهتعمال مهى . ۲. نیهت و  صهدی 

کهه انجهها  آن عمهل، میسهور باشههد یها خیهر.  کهه بههر عمهل تقهد  دارد؛ اعههم از ایهن  . تمنههای ۳عزمهى 
کار برای وی امکانعمل، هرچند شخص مى   3پذیر نیست.داند انجا  آن 

که مىبا تو،ه به توضیحا کلمه  آید، روشن مىتى  کهه  در حهدیث مهورد بحهث و « نیهت»شهود 
نیز در احادیث متناظر با آن، بیشتر بهه همهان معنهای نخسهت در سهخن ع مه  مجلسهى اسهت 

کههه حههدا ل در حههدیث مههورد کهه تفههاوتى بهها سههخن خوا،ههه نصههیر نههدارد. بنهابراین مههى گفههت  تههوان 
 به ا،مال و تفصیل نیست.  بحث، تفاوتى در معنای لغوی و اصط حى نیت، ،ز

 . مؤمن2 - 2
که لغت« امن»این واژه، از ماد   و به معنای آرامهش « خوف»دانان آن را در مقابل گرفته شده 

کفهر  - که مصدر این واژه است - را« ایمان»و  4اند.نفس و برطرف شدن ترگ دانسته در مقابهل 
کرده« تصدیق»و تکذیب و به   اند.معنا 

دانهان و رالدین طریحى، این مطلب را مورد اتفاق هم  عالمان، اعم از لغتابن منظور و فخ
                                                      

 .۱۸۵،  ۶۷، جبیار االیلار ر. ک: 1.
 .همان ر. ک: .2
 .۲۰۰همان،   .3
 .۲۲۳،  ۱، جع بلسان ال ؛۹۰،  مف دات الفاظ الق آن ر. ک:. 4
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 نویسد: ابن منظور، در توضیحى دیگر مى 1دانند.ییر آنان مى
نورده و  ۹ایما ، ع ار  است از ابراز خ وع و ق ول شریمت و پریرش ن  وه پیاام ر

 ن و مسلمانی اساتوضمیت باشد، مدم ایناعتقاد بدا  و تلدیق قل ی ن . در کس در 
 برد.نمی در ش  و تردید به سرکه 

َماا)ّز آیۀ ذن   ین  تن  بنلو   ق  ن  ّونتع  : ّونت:     معهعمی ّوت ّن و  اْلُمْؤِمُناوَن  ِإنََّ
ْنُفِسِهْم فِی َسِبیِل 

َ
ْمَواِلِهْم َو أ

َ
أ َِ وا َو َجاَهُووا  َُ ُسوِلِه ُثمََّ َلْم َیْرَتا َُ ِه َو  اللََّ َِ ِذیَن آَمُنوا 

ِه الََّ   2؛(اللََّ
به خدا و پیام رش ایما  نوردند و پس از ن ، دوار تردید نشادند که  مدمنا  کسانی اند

 دایشا  در راه خدا جهاد نمودند.دا و جا و با مال

 نویسد: تر در بیان معنای ایمان مىرایب، با بیانى ،امع
مین    خملنب حتو ذخک   ذت  ل ثالثة ّشنی ء:  ،ّذع   ّخنعَ خلح  ع  وبی  ّختصلن 

  3؛    جلعّرحو ّقرّر   خلس   و ع 
امر، مناو  باه گارد  اینو  .ایما  ع ار  است از اذعا  ن سانی به بق بر وجه تلدیق

 با زبا  و عم  با اع ا و جوار . نمد  سه ویز است: ادراک با قل ، اقرار

که با برخى روایات نیز تأیید مى  : ۷ز اما  رضاشود؛ مانند روایت ذیل ااین سخنى است 
 4هع مِر ة   خملب و ّقرّر   خلس   و ع     َلر   .

کهه مرتبهه« ایمهان»توان از این سخن، بهه عنهوان معنهای اصهط حى و مى کهرد  ای بهاالتر از یهاد 
که اصط ه محسوب مى« اس  » کهار مهى« اس  »شود؛ چرا  کسى به  کهه بهه پهذیرش دربار   رود 

که اعلب مىظاهری دین اس   و ادای زبانى  کند؛ چنان   گوید: شهادتین ا دا  
  5ّلؤم    خملب و ّلسل    خلس  .

کهه در ایهن صهورت، مهىالبته  رآن، در برخى آیات، از اسه   بهه ایمهان تعبیهر مهى تهوان از کنهد 
و از عبارت منقول از رایب و نیهز مضهمون حهدیث منقهول از امها  « ایمان به معنای عا »آن، به 

                                                      
 .۲۰۴،  ۶، جمجم  ال ی ان ؛۲۲۴،  ۱، جلسان الع ب ر. ک:. 1
 .۱۵سور  حجرات، آی  . 2
 .۹۱،  مف دات الفاظ الق آن. 3
 .۳۲۹،  ۱۵، جوسائل ال یعه. 4

 .۲۲۵،  ۱، جلسان الع ب 5.
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کهرد. از ،ملهه ایهن آیهات، آیه  « مان به معنهای خها ای»، به ۷رضا اِذیَن  ِإنََّ )یهاد 
اِذیَن آَمُناوا َو الََّ

الََّ
َِ اْلاا ِخِر َو َ ِمااَل َواااِللْا َفلااَث َخااْو   َ َ ااْیِهْم  ااِه َو اْلَیااْو اللََّ َِ ْ َمااْن آَمااَن  َُ َرااا ُنوَن َو النََّ َِ ااا َو لااَا ُهااْم  َهااُدوا َو الرََّ

کنار ی 1(َیْحَزُنوَن  که در  کنهد و نیهز آیه  هودیان و مسیحیان و صابیان، از مسلمانان یهاد مهىاست 
ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا)یا 

َها الََّ یَُّ
َ
که طى آن، هم  مسلمانان مورد خطاب  رار مى 2(أ ها گیرند و از آناست 

بهر اسهاگ ایهن معنها،  3شود بر ایمان خود اابت  د  باشند و آن را استمرار بخشهند.خواسته مى
کافر است.ایمان در  کفر و مؤمن به معنای ییر   برابر 

کههار مههى گههاه ایمههان، در معنههای محههدودتری نیهز بههه  کههه مهىالبتهه  ایمههان بههه »تههوان از آن، بههه رود 
کسهى اطه ق مهى« معنای اخص کهرد. بهر اسهاگ ایهن معنها، مهؤمن بهه  کهه پیهرو مهذهب یاد  شهود 

ر برخهى از مباحهث فقههى بهه باشد. این اصط ه، د :تشیع و معتقد به امامت ائم  اانا عشر
کهه از کار مى « ایمهان»رود و مخصو  فقیهان شیعه است؛ برای میال، محقق حّلى پهس از آن 

 نویسد: کند مىبه عنوان یکى از شرایا اما  ،ماعت یاد مى
  4؛مف  خ  ّه  ّحل  َل نؤمت    و إ  ّطل  علی  ّو  َّلوالم و هع ّتع ق عل  ئن 

مطل  در  اینشود و گروه به او مسلما  گ ته می چشودنمی ااقتد پس به موالض شیمه
 میا  علمای ما مورد ات اق است. 

 نویسد: نیز وی در مبحث و ف مى
ی  ثین عشن   5؛خع وق  ع  ّلؤمننی، ّ صرف َّل َّل

 کند.اگر بر مدمنین وقض شود، به شیمیا  دوازده امامی انلراف پیدا می

کار مهى در« ایمان»بنابراین، اصط ه  کنهون بایهد سه معنای عا  و خا  و اخص به  رود و ا
کدا  ی  از این معانى، در حدیث مورد بحث، مّد نظر است؟  که   دید 

کلم  مهؤمن در برابهر  که در این حدیث،  که هرچند در نگاه بدوی و از این ،هت  گفت  باید 
کههار رفتههه، مههى کههه مقصههود از ایمههان در آن، معنههای عههاکهافر بههه  گفههت    آن اسههت، ولههى از آن تههوان 

کسههانى معرفههى مههى کههه روایههات متنههاظر بهها ایههن حههدیث، مؤمنههان مههورد نظههر را  کههه از ،هههت  کننههد 
                                                      

 .۶۹سور  مائده، آی  . 1
 .۱۳۵سور  نسا،، آی  . 2

 .۲۰۲،  ۶، جمجم  ال ی ان ر. ک:3 .
 .۴۳۱،  ۲، جالمعت  4. 
 .۴۴۶،  ۲، جش اا  االسال . 5



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

78 

ههههای خهههالص برخوردارنهههد و  صدشهههان اطاعهههت همیشهههگى از خهههدا اسهههت و اراد  انجههها  نیهههت
های خیر فراوان دارند، از این حیث باید منظور از ایمان در آن را معنای خها  آن دانسهت. کار

که بتوان آن را به معنهای اخهص آن دانسهت، بهه چشهم نمهى خهورد؛ زیهرا ایهن معنها، به هر حال، دلیلى 
اصط حى ویژه در میان فقیهان شیعه و آن هم تنها مربهوط بهه برخهى از ابهواب فقهه اسهت و بهر دلیلهى 

 خوریم.که بتوان آن را به هم  مباحث و تمامى علو  و معارف اس مى تعمیم داد، برنمى

 . خیر3 - 2
گفتههه مههى کههه مههورد ریبههت عمههو  مههرد  اسههت، خیههر  شههود، میههل عقههل، عههدالت، بههه هههر چیههز 

لهوگ و ِسهها . و در مقابههل آن  یهور و خیههار اسهت ماننهد فک فضهیلت و مصهادیق دیگهر. ،مهع آن خک
که فا د ویژگى فوق است.« شر»  1 رار دارد 

ا    َو )چنهان کهه در آیه   رود؛و به لحاظ ادبى، گاه کلم  خیر، به صورت اسم به کار مى مََّ
ُ
ْلاَتُکْن ِماْنُکْم أ

گههاه در  الههب وصههف و بههه صههورت افعههل التفضههیل اسههتعمال مههى 2(َیااْوُ وَن ِإَىاای اْلَرْ اا ِ  شههود شههاهدیم و 
کههه در آیهه   َرْ اا ن ِمْنَهااا)همههان طههور  َِ   ِ

ْ
ْقااَوْ)و آیهه   3(َنااأ اِد التََّ ُدوا َفااِِإنََّ َخْ ااَ  الاازََّ وََّ ه نظههر بینههیم. و بههمههى 4،(َو َتااَز

 رسد کاربرد اسمى آن در  رآن بیشتر است. برای میال، آیات ذیل از این نوع است: مى
(  ُ َةَأُکُم اْلَمْوُ  ِإْن َتَرَک َخْ  ْا اْلَوِویََّ

َ
ُکْم )و  6(َفاْسَتِبُقوا اْلَرْ َ اِ  )5،(ِإَذا َحَضَر أ

ََّ َِ ُ وا اْلَرْ َ  َل َِ َو اْف
و در آیه  سهو  « اعمال شایسهته»، در آی  دو  «مال»ی  نخست مصداق خیر را در آکه  7(ُتْفِ ُحوَن 

 8اند.دانسته« صل  ارحا  و فضائل اخ  ى»
کلمه  و با نگاهى ا،مالى به حدیث مورد بحث، روشن مى کهه  در آن، بهه همهان « خیهر»شود 

کهه فقهر  دو  حهدیث چنهین اسهت:  و »معنای منقول از رایب است و در برابر شر  هرار دارد؛ چهرا 
کههاربرد حههرف «ة الکههافر شههّر مههن عملهههنیهه کههه  کى از وصههف بههودن « مههن»؛ هههم چنههان  در آن نیههز حهها

کههه بهها حههرف مههن، اسههتعمال مههى شههود؛ کلمهه  خیههر در آن اسههت؛ زیههرا ایههن افعههل التفضههیل اسههت 
                                                      

 .۲۹۴،  ۳، جمجم  ال ی ان ؛۲۵۷،  ۴، جلسان الع ب ؛۳۰۰،  مف دات الفاظ الق آن ر. ک:. 1
 .۱۰۴سور  آل عمران، آی  . 2
 .۱۰۶سور  بقره، آی  . 3
 .۱۹۷سور  بقره، آی  . 4
 .۱۸۰سور  بقره، آی  . 5
 .۴۸سور  مائده، آی  . 6
 .۷۷حج، آی   سور . 7
 .۲۹۴،  ۳، جمجم  ال ی ان ر. ک:. 8
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که در بسیاری موارد، ظاهر و در پاره  ای موارد، مقّدر است.حرفى 
 . عمل۴ - 2

کههه انسههان، از روی  صههد گوینههد. بنههابراین واژ  عمههل، « عمههل»دهههد، انجهها  مههى بههه هههر فعلههى 
کهه از حیوانهات و بهدون  صهد سهر « فعهل»اخص از واژ   کارههایى  اسهت؛ زیهرا ایهن تعبیهر، دربهاره 

کار مهىمى دربهار  « عمهل»رود و حتهى بهه ،مهادات نیهز  ابهل اسهتناد اسهت. البتهه واژ  زند نیز به 
کههار کههه بهها آن آب مههى برخههى از حیوانههات نیههز بههه صههورت اسههت نا بههه  گههاوی  رود؛ زیههرا عههرب، بههه 

کههه ،مههع آن « عاملههه»گیههرد، کشههند یهها در عمههل شههخم مههورد اسههتفاده  هرار مههىمهى « عوامههل»گویههد 
 خوانیم: در احادیث باب زکات نیز مى 1است.

 2خیَ ع  ّخِعّم  یشء؛
 نیست.بر بیوانا  کاری زکا  

 نگاهی به سند و اعتبار حدیث. 3
گران مهم گزارش  که مى از  کلینى است   نویسد: این حدیث، مرحو  
:  یننة ۹قن   رونا  َّ ۷عن  ّ  عبننل َّ ،عنن  ّخسنکعین ،عن  ّخننع   ،عن  ّ ینن  ،عن 

  3؛ّلؤم  خیر م  ع ل  و  یة ّخک  ر شرل م  ع ل  و    ع م  یِ   ع   یت 
، بار تر. و در کنندۀ کاریبهتر است و نیت کافر از عملش پستنیت مدمن، از عملش 

 کند.ی ق نیتش رفتار می

در سههند ایههن روایههت، بههه  رینهه  روایههات پههیش از آن، علههى بههن « ابیههه»و « علههى»مقصههود وی از 
کههه در واا تشههان تردیههدی نیسههت، ولههى و،ههود  ابههراهیم  مههى و پههدرش ابههراهیم بههن هاشههم اسههت 

کههه برخههى از عالمههان معاصههر بگوینههد ایههن روا یههت نههوفلى و سههکونى در سههند فههوق، مو،ههب شههده 
کههه عالمههان شههیعه، روایههات ایههن دو راوی را پذیرفتههه انههد، صههحیز نیسههت؛ ولههى بهها تو،ههه بههه ایههن 

گویههد در کنههد و مههىنیههز وی، بههه یکههى از روایههات مشههابه اشههاره مههى 4تههوان آن را معتبههر دانسههت.مههى
کهه اعتبهار راین روایت، اشخاصى با نا  ،هالى های منقری و احمهد بهن یهونس و ابهو هاشهم  هرار دارنهد 

                                                      
 .۵۸۱،  مف دات الفاظ الق آن ر. ک:. 1
 .۵۳۱،  ۳، جالکایی. 2
 .۸۴،  ۲، جهمان .3

 .۴۰،  ۳، جالمیصلل یی علم االصلل 4.
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گفته  نجاشهى، ضهعیف اسهت. احمهد بهن یهونس  آنان مورد اشکال است؛ زیرا شخص نخست، بهه 
 1نیز در کتب ر،الى، مورد بحث  رار نگرفته و مهمل است و همچنین است ابوهاشم.

 2اند.برخى از اهل سنت نیز حدیث مورد بحث را ضعیف دانسته
که مىولى به نظر مى شهکاالت مهوردی و بها تکیهه بهه  هراین و پوشى از ایهن اتوان با چشمرسد 

گون، بههه صههدور ایههن روایههت از معصههو  گونهها اطمینههان یافههت. از ،ملهه  ایههن  ههراین،  ۷شههواهد 
کهه در مقها  تعلیهل روایهت مهورد بحهث وارد شهده و بهه توضهیز مفهاد آن  روایات متعهددی اسهت 

ید شهّحا  نقهل شهدمى که در ابتدای مقاله از ز و ماننهد روایهت ذیهل  پردازند؛ مانند همان روایتى 
که: نقل مى ۷که آن را شیخ صدوق با سند خود از اما  با ر  کند؛ با این عبارت 

و  ،و ذخک َل   ینا  م  ّخلینر من  َل یلر ن  ،    یما :  یة ّلؤم  ّ ض  م  ع ل  ۷ّ  
  3و ذخک َل  ّخک  ر ینا  ّخشر و یأم  م  ّخشر م  َل یلر  . ، یة ّخک  ر شرل م  ع ل 

کههه هنگهها  بررسههى دیههدگاهو ن ههها دربههار  مفههاد حههدیث، مههورد اشههاره  ههرار یههز روایههات متعههددی 
گرفت.   خواهد 

که با همین مضامین، ولى با عبهارت ههای دیگهر توسها عبهد اهلل بهن ،عفهر همچنین روایاتى 
ابههراهیم  مهى، شهیخ طوسههى، شهیخ حهّر عهاملى و ع مههه مجلسهى نقهل شههده بهن حمیهری، علهى 

که شیخ طوسى، بخش نخسهت حهدیث، یعنهى ،مله  افزون بر ا 4است.  نیهة المهؤمن خیهر»ین 
کتهاب « من عملهه کهه شهیخ  5نقهل نمهوده اسهت؛ االست صدارو  تهذاب االحکدا را در دو  چنهان 

 6صدوق نیز در برخى از آاار فقهى خود به حدیث مورد بحث استناد نموده است.
نهابع متعهدد اههل سهنت نیهز از  هراین توان نقل شهدن ایهن روایهت را در مع وه بر این امور، مى

که ع مه مجلسى مى 7صدور آن دانست.  نویسد: از همین رو است 
                                                      

 .همان .1
 .۱۸۸،  تذک ة الملضلعات ؛۳۲۴،  ۲، جک   الخفاء و مزال االل اس ر. ک: 2.
 .۵۲۴،  ۲، جعلل ال  اا  .3
بحهار  ؛۵۶و  ۵۱،  ۱، جوسائل ال دیعه ؛۴۵۴،  طلسیالامالی  ؛۲۶،  ۲قمى، جالتفسیر  ؛۶،  ق ب االسیاد ر. ک: .4

 .۲۰۶-۲۰۵،  ۶۷االنوار، ج
 .۶۰،  ۲، جاالست صار ؛۱۴۱،  ۴، جتهذاب االحکا  ر. ک: .5
 .۶۲،  الهنااه ر. ک: .6
، ال ارش ب  ح ال خارش یتح ؛۶۱،  ۱، جالزوائن و می   الفلائنمجم   ؛۱۸۵،  ۶، جالمعجم الک ی  ر. ک:برای نمونهه  .7

، ۲، جالجددام  الصددغی  ؛۹۶،  ۲، جعددلن المع ددلد ؛۲۳۵،  ۵، جتیفددة االحددل ش یددی شدد ح الت مددذش ؛۸،  ۱ج
 .۴۱۹،  ۳، جکیز العمال ؛۶۷۸ 
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  1 نی ّخل صة و ّخِ م .  ه ّ ّحللیث م  َّلخب ر ّلشهار

 حدیث شناسیها در مفهومدیدگاه. ۴
یم، هرچند به حسب ظاهر و در نگهاه بهدوی، بهه بهیش از ده دیهدگاه در ایهن زمینهه برمهى خهور

که میان شماری از آنو خهورد و  ابهل ار،هاع ها، تفاوت ،وهری به چشم نمهىلى با تو،ه به این 
کهه در ایهن بهاره ابهراز شهده هشهت دیهدگاه دانسهت. البتهه به ی  دیگرند، مهى تهوان همه  آنچهه را 

 پردازیم.ها مىصاحبان برخى از این ا وال معلو  نیست. در ادامه، به بررسى این دیدگاه

 برتری نّیت بدون عمل، بر عمل بدون نّیت  .یدگاه نخستد. 1 - ۴
کههه نیههت بههدون عمههل، از  بههر اسههاگ ایههن دیههدگاه، مقصههود در حههدیث مههورد بحههث، آن اسههت 

  2عمل بدون نّیت بهتر است.
گویند  آن مشهخص نیسهت و دلیلهى بهر آن ا امهه نشهده و  ابهل  بهول نیهز بهه  که  این سخنى است 

که بهر اسهاگ نظر نمى کهه بهه برخهى از آنرسد؛ چرا  هها اشهاره شهد، اساسهًا عمهل بهدون روایهات فراوانهى 
کلمه   کههه  تههر بهودن چیههزی کهه بههر خهوب - «خیههر»نیهت، فا هد ارزش و بههدون فایهده اسههت؛ افهزون بههر ایهن 

کهار مهى - کندنسبت چیز دیگر داللت مى کهه طهرفین آن، در اصهل خهوب بهودن، در ،اههایى بهه  رود 
کهه لفهظ خیهر، وصهف و افعهل التفضهیل  مشترک باشند. البته این سهخن، در مهواردی صهادق اسهت 

که در آی   ْن َتُروُموا َخْ    َلُکْم )باشد؛ همان طور 
َ
که به عنهوان اسهم بهه  3(َو أ چنین است؛ نه در مواردی 
کاربرد آن در آی   مََّ   َیْوُ وَن ِإىَی اْلَرْ  ِ  َو )کار رود؛ مانند 

ُ
 5 .4(ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

 برتری نّیت انجام عمل به بهترین وجه، نسبت به خود عمل .گاه دومدید. 2 - ۴
در مقا  عمل، نیت شهخص بها ایمهان آن اسهت کهه عمهل خهود را بهه بهتهرین و،هه انجها  دههد، ولهى 

شود که انجا  عمل بها ایهن وصهف، بهرای او ممکهن و میّسهر نیسهت و پس از اشتغال به عمل، معلو  مى
 زند، بهتر است.کند، از آنچه که از او سر مىر آنچه که او نیت مىتوان گفت که هبر این اساگ مى

دههد و دلیلهى ع م  مجلسى، این سخن را بدون ذکر نا ، به برخهى از محققهین نسهبت مهى
                                                      

 .۱۸۹،  ۶۷، جبیار االیلار 1.

 .۱۹۰،  ۶۷، جهمان ر. ک: 2.

 .۱۸۴سور  بقره، آی   3.
 .۱۰۴ر  آل عمران، آی  سو .4
 .۳۰۱،  مف دات الفاظ الق آن .5
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که آن را شهیخ صهدوق بها سهند خهود از  - توان از روایت ذیلهرچند مى 1کند.نیز بر آن ا امه نمى
کرد: به عنو - کندنقل مى ۷اما  با ر کنند  آن یاد   ان تأیید 

و  ینة ّخکن  ر شنرل من   ،و ذخک َل   ینا  م  ّخلیر م  َل یلر   ، یة ّلؤم  ّ ض  م  ع ل 
  2؛و ذخک َل  ّخک  ر ینا  ّخشرل و یأم  م  ّخشر م  َل یلر   ،ع ل 

باه ن  کاه  کنادزیرا وی، اموری از خیر را نیات مای چنیت مدمن، از عم  او بهتر است
کناد و باه زیرا وی نیت کاار باد مای چیابد و نیت کافر، از کار او بدتر استینم دست

 رسد.دا نمین  بهکه  دایی امید داردانجام شّر 

کى  گسهترده و حها که پیدا است، روایت مورد بحث، مطلق و برخوردار از مدلولى  ولى چنان 
کلى و در هم  موارد، نیت مؤمن از عمل او بهت که به طور   ر است.از آن است 

هها را توضهیز تهوان آنای مواردنهد و نمهىبنابراین  ول دو  و نیز روایت فوق، تنهها نهاظر بهه پهاره
 ،امعى از روایت مورد بحث دانست.

 برتری طینت نّیت بر طینت عمل .دیدگاه سوم. 3 - ۴
که هیچ عقابى بر نیهت مترتهب نمهى تهوان طینهت آن را بهتهر از طینهت شهود، مهىاز آن ،هت 

گههر نیههت او، شههر عمهل د گههر نیههت انسههان، خیهر باشههد، نتیجهه  آن اههواب اسهت و ا کهه ا انسههت؛ چههرا 
که:   باشد، و،ود آن، میل نبود آن است؛ بر خ ف عمل 

ون َخْ  ْا َیَرُه  َفَمْن ) ََُّ َمْل ِمْثَقاَل َذ ِْ ْا َیَرُه  َی ون َشرَّ ََُّ َمْل ِمْثَقاَل َذ ِْ   3.(َو َمْن َی

  4ل است.پس از این ،هت، نیت بهتر از عم
که نه تنها دلیلى بر این تحلیهل یافهت نمهى گفت  شهود، بلکهه خهود روایهت مهورد بحهث، باید 

کهافر، میهل نبهود  که بر اساگ مدلول صریز ایهن روایهت، نیهت  کى از نادرستى آن است؛ چرا  حا
کهه آن نیست؛ بلکه از عمل او بدتر است و آااری سو، بر آن مترتب مهى شهود. بنهابراین بهر فهرص 

وق بتواند توضیز دهند  بخش نخسهت حهدیث مهورد بحهث باشهد، از توضهیز بخهش سخن ف
 دو  آن ناتوان است. 

                                                      
 .همان ر. ک: 1.
 .۵۲۴،  ۲، جعلل ال  ائ  .2

 .۸و  ۷سور  زلزله، آی   3.

 .۱۹۱،  ۶۷، جبیار االیلار ر. ک: 4.



ررس
ب

ید ی
 هادگاه

هوم
ر مف

د
ناس

ش
 ی

 ةین» ثیحد
ن خ

مؤم
ال

 ری
مله

ن ع
م

» 

 

 

83 
 

 ای از اعماِل آسانبرتری نّیت برخی اعماِل سخت، بر نّیت پاره .دیدگاه چهارم. ۴ - ۴
که نیت برخى اعماِل سهخت و  بر اساگ این دیدگاه، منظور از روایت مورد بحث، آن است 

حهج و ،ههاد، از نیهت برخهى اعمهاِل سهب  و آسهان، ماننهد ته وت یه  آیهه از پر مشقت، مانند 
 1 رآن یا صد ه دادن اندکى مال، بهتر است.

که پیدا است، فا د دلیل و ییر  ابل پذیرش است.   این سخن نیز چنان 
 خوب بودن نّیت و محسوب شدن آن به عنوان بخشی از اعمال  .دیدگاه پنجم. ۵ - ۴

 د: گویسید مرتضى مى
ّ  خعظة خیر خیست ّو  تعضی ،    ّلرّ  ّ ل  یة ّلؤم  ع   خیر من  ُجلنة ّع  خن  و من  

 ؛تبِیضیة
بارف این کاه بلبه با توجه به  نیست،اس  ت  ی   «خیر»مورد بحث، ل   روایت  در
نیت مدمن، کاری است خاو  و که  در ن  برای ت میض است، مقلود ن  است «من»

 نید.ا  میاز جملۀ اعمال او به بس

گفت  صاحب  دیدگاه سید مرتضى اسهت و هرچنهد وی، بهدون نقهد و  2،بیاراین سخن، به 
کهه نسهبت بهه ا هوال پهیش، بها اشهکاالت بیشههتری گهذرد، ولهى بهه نظهر مهىاشهکال از آن مهى رسهد 

هها، بهه کهه در آن - معنا با روایت مهورد بحهثای از روایات همموا،ه است؛ زیرا اواًل به  رین  پاره
کلمهه  معلههو  مههى - تعبیههر شههده « افضههل»و « ابلههغ»بههه الفههاظى ماننههد « خیههر»،ههای لفههظ  کههه  شههود 

از پیههامبر « نیههة المههؤمن ابلههغ مههن عملههه»در اینجهها، اسههم تفضههیل اسههت؛ ماننههد روایههت « خیههر»
کر  گفته  نحویهان، در مهواردی  ۷.4، از اما  بها ر«نیة المؤمن افضل من عمله»و  ۹3ا اانیهًا بهه 
که بتوان به ،ای آن از لفظ « من»توان لفظ مى کرد؛« بعض»را برای تبعیض دانست   5استفاده 

 مانند دو آی  ذیل: 
ُه  َك ِتلْ ) َم اللََّ

ضن ِمْنُهْم َمْن َک ََّ ِْ ََ َضُهْم َ َلی  ِْ ََ ْ َنا  ُسُل َفضََّ   6.(...الرَُّ
                                                      

 .همان ر. ک: 1.

 .همان ر. ک: 2.

 .۵۶،  ۱، جوسائل ال یعه ؛۴۵۴،  االمالی 3.
 .۲۰۵،  ۶۷، جالیلاربیار ا ؛۵۲۴،  ۲، جعلل ال  اا  .4

 .۳۰۹،  مغیی االداب ر. ک: 5.

 .۲۵۳  سور  بقره، آی  6.
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الْ  َو ) َِ وَن  ُمُر
ْ
مََّ   َیْوُ وَن ِإَىی اْلَرْ ِ  َو َیأ

ُ
وِ  ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ ُر ِْ   1.(َم

کار در حدیث مورد بحث، صحیز بهه نظهر نمهىحال آن گفهت: رسهد؛ زیهرا نمهىکه این  تهوان 
کهه عبهارت حهدیث،  نیة المؤمن خیهر بعهض عملهه. ایهن ،هایگزینى در صهورتى صهحیز اسهت 

گونه  کلمه  این  کهه  در ایهن « خیهر»بود: نیة المؤمن خیر و هو من عمله. بنابراین، با تو،ه بهه ایهن 
شهود، بهتهر اسهت آن را بهه معنهای اسم تفضیل است و در آن مفهو  نسهبت لحهاظ مهى حدیث،

کنیم: نیت مؤمن، نسبت به عمل او بهتر است؛ « نسبت به» گونه معنا  بگیریم و حدیث را این 
که آی   ِه )چنان  ُهْم ِمْن ِذْکِر اللََّ َُ  کنیم: را چنین معنا مى 2،(َفَوْیل  ِلْلَقاِسَیِ  ُقُ و

 به ذکر خدا دوار قساو  شده است. دایشا  نس تدلکه  انیوای بر کس
کهاری اسهت  کهافر  کهه نیهت  االیًا، بر اساگ تحلیل وی، منظور از بخش دو  حدیث، این خواهد بود 

کهه روشهن اسهت، الزمه  ایهن سهخن، ترتهب عقهاب بهر شهود و چنهانشّر و از ،مل  اعمال او محسوب مى
کهافران اسهت؛ هرچنهد بهه مرحله  نیهت کهه بهه مو،هب اخبهار فهراوان، خههدای عمهل نرسهد و حهال آنههای 

گنههاه، مههورد مؤاخههذه  ههرار نمههى کههه آن را سههبحان، بنههدگان را بههه ِصههرف نیههت  دهههد. در یکههى از ایههن اخبههار 
 کند آمده است:شیخ کلینى با سند صحیز از زراره نقل مى

ت  أ ل م  هن ل  نل حبسننة  لن  یِ لهن   ع  ّبلّمه  ق  : ّ  َّ تب رک و تِ َل ذِ  آل م ْ ذر
 فبت خ  بسنة و م  ه ل حبسنة و ع له   فبت خ  عشرّ و م  ه ل  سنیةة   تکفنب علین  

  3؛و م  ه ل هب  و ع له   فبت علی  ویةة
فرمود: خدای ت ارک و تمالی، برای نسا  ندم مقارر نماوده اسات  ۷یا امام صادق ۷امام باقر

ولی ن  را انجاام ندداد، بارای او یا  بسانه  که در کس از ایشا  قلد انجام کاری نی  کند،
نوشته شود و اگر قلد کار نی  کند و ن  را انجام ددد، ده بسانه خواداد داشات و دار کاس، 

 قلد کاری بد کند و ن  را انجام ددد، ی  گناه بر او نوشته خوادد شد.

کارهددای بددارا، نسددبت بدده پدداداش .دیدددگاه ششددم. ۶ - ۴  بیشددتر بددودن پدداداش نّیددت انجددام 
کارهای اندک  انجام 

گفته است:  ید در مقا  تبیین حدیث مورد بحث   ابن در
ّ  ّلنؤم  ینننا  خیننرّت  ثیننر  َل یسنن عل: ّخ منن   عنن  ع لهنن   کنن   ّخ ننعّ  ّلترتننب عنن  

                                                      
 .۱۰۴سور  آل عمران، آی   1.
 .۲۲سور  زمر، آی   2.
 .۵۱،  ۱، جوسائل ال یعه ر. ک:نیز  ؛۴۲۸،  ۲، جالکایی .3
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  1؛ یل ت  أ ثر م  ّخ عّ  ّلترتب ع  ّع  خ 
داا ن  دماۀ امور خیر فراوانی انجام ددد اما زما  برای انجام )که  نیت مدمن ن  است

بایش از پاداشای  ،شاوددای او باار مایبر نیتکه  پاداشی اینکند. بنابرنمی مساعد 
 گردد.بر اعمال وی مترت  میکه  است

که صاحب  جمه ة ، به نقل آن از محمد بن حسن بن درید صاحب بیاراین عبارتى است 
کتفا مىالغة  رسهد دیهدگاه وی ى بهه نظهر مهىآورد؛ ولهکند و از رد یا تأیید آن سخنى به میان نمىا

شود؛ ماننهد روایهت ذیهل از پشتوان  حدییى برخوردار است و با مضامین متعدد روایى تأیید مى
کلینى با سند خود از ابو بصیر نقل مى ۷از اما  صادق  کند: که آن را شیخ 

زقین بیت أ ِ   ن ّ و  ن ّ من  ّخبنر و وذنع: ّخلینر  ن ذّ  ّ  ّخِبل ّلؤم  ّخعمیر خیما : ی  ر ل ّر
ة  فب َّ خ  م  َّلذر م   من  یکفنب خن  خنع ع لن  ّ  َّ  عل  َّ ذخک من   صلق  یل

می  2؛وّوِ  ن
ام ده تا فال  کار نی  را انجام ددا  و باه روزیگوید: پروردگارا، بندۀ با ایماِ  فقیر می
ساتین او سوِن توأم باا نیات را اینپس وو  خدای عزوج ، از  .امور خیر اقدام نمای 

گاه شود، اجر و پاداشش را به مقداری می در صور  انجام داد  ن  کارداا، که  نویسدن
 نده و کری  است.زیرا خدا وسمت دد چنوشتمی

کهه هماننهد  هول دو ، تنهها نهاظر بهه برخهى مهوارد  تنها ایراد  ابل ذکر دربار  ایهن  هول آن اسهت 
که شخص مؤمن، نیت ،ههت انجها  امهور خیهر داشهته باشهد. های فراوان است؛ یعنى مواردی 

گیر از حدیث مورد بحث دانست.بنابراین نمى  توان این  ول را نیز توضیحى ،امع و فرا

 برتری امر پنهان نسبت به عمل آشکار .دیدگاه هفتم. 7 - ۴
 نویسد: میرداماد مى

  3؛ّ ل ّخنیة ور َل یطلِ علی  َّل َّ تِ َل و ع   ّخسرل ّ ض  م  ع   ّخظ هر
گاهکه  نیت، امر پنهانی است ر پنهاا ، از شود و کاانمی کسی جز خدای تمالی، از ن  ن
 کار نشبار بهتر است.

                                                      
 .۱۹۰،  ۶۷، جبیار االیلار 1.
 .۵۳،  ۱، جوسائل ال یعه ر. ک:نیز  ؛۸۵،  ۲، جالکایی .2

 .۱۰۶،  ۴، جاثیاع   رساله 3.
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که نیت شخص با ایمهان، بهه سهبب پنههان بهودنش، از ههر  به حسب ظاهر، مقصود وی آن است 
کههه آشههک گونههه انگیهز  ییههر الههى دور اسههت. بنههابراین نسهبت بههه عمهل  ار و در گونهه ریهها و سهمعه و از هههر 

گونه آسیب که بها برخهى از روایهات نیهز تأییهد معرص این  ها است، برتری دارد. و این مضمونى است 
کههه پههیشمههى تههر بههه آن اشههاره شههد. بههر اسههاگ ایههن روایههت، وی شههود؛ ماننههد همههان روایههت زیههد شههّحا  
کههه شههنید  شههما مههى ۷گویههد: بههه امهها  صههادقمههى کههرد    گوییههد: نیههت مههؤمن از عمههل او بهتههرعههرص 

 فرماید: است، چطور ممکن است نیت، بهتر از عمل باشد؟ حضرت در پاسخ مى
َل  ّخِ   ّمن      رئ ء ّل لعقنی و ّخنیة خ خصة خر  ّخِ لنی  یِطنی عووذن  عن  ّخنینة 

  1؛م  َل یِطی ع  ّخِ  
در  چزیرا )ممبن است  عم ، از با  ریا کااری و نشاا  داد  کاار باه مردماا  باشاد

یت، خالص و برای پروردگار عالمیا  است و به دمین س  ، در برابر نیات، نکه  بالی
 ددد.نمی در برابر عم که  دددپاداشی می

گفت این سهخن، هرچنهد در حهد خهود صهحیز بهه نظهر مهى تهوان در توضهیز رسهد و مهىباید 
کامههل اسههت؛ زیههرا  گرفههت، ولههى فا ههد ،امعیههت  ،ملهه  نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه از آن بهههره 

را بهر اسهاگ آن توضهیز داد « نیة الکافر شّر من عمله»توان بخش دو  حدیث، یعنى ،مل  نمى
 ای دیگر اندیشید.و باید برای این منظور، چاره

 برتری نّیت به دلیل اصل و اساس بودن آن )نظریۀ اصالة النیة( .دیدگاه هشتم. ۸ - ۴
کههار و  اصههل و اسههاگ عمههل و شههکل دهنههد  آن، نیههت اسههت. بنههابراین مبنههای گههذاری  ارزش 

 م ک خیرّیت و شّرّیت آن نیز نّیت خواهد بود. 
کههه از آن بههه  و شههواهد فراوانههى نیههز بههر درسههتى آن  2کنههیمتعبیههر مههى« اصههالة النیههة»ایههن تحلیههل 

گون اسهت، یافت مى گونا شود،  ابل استناد به شماری از عالمان است. البته عبارات ایشان، 
 سخن است.  ها به همینولى بازگشت هم  آن

که فشرد  سخن وی چنین است:   یکى از این عالمان، م  صالز مازندرانى است 
ة ّخل خص  یتعق  ع  قلنِ ّخملنب عن  بنبل ّخنل ی  و   عن  عن  ّلین  َّل من  ونا  َّ  ّخنیل

                                                      
 .۱۲۴،  ۲، جعلل ال  اا  1.
کهه شهیخ انصهاری نیهز یکهى از محهتم ت  ؛یعنهى اسهاگ و پایهه اسهت ،مقصود از اصل در این ،ا، معنای لغوی آن 2. چنهان 

  .(۲۱۴،  المکاسب ر. ک:داند )معنایى اصل در مبحث اصالة اللزو  بیع را همین معنا مى
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ننة منن  خننعّزم َّلمینن   و  ّ ننة َل تنمطننِ و  ،تِنن َل و هنن ّ أشنن  َّلشننی ء عنن  ّخنننعَ و هنن : ّخنیل
ةمثرهت  ّخلل نة ْ ّخنر  و ّخمبنا  و ّخون   و ّخنمصن   و  نن   ن  و  ،ع  ْ ّجلال   خِ   تن  ِ ّخنیل

  1؛َّلص  ّ ض  م  ّخعن 
نیت خالص، منو  به کند  دل از بّ  دنیا و برید  دل از می  به ما سوی الله اسات و 

ممناا، رزماۀ ایماا ، دمیشاگی و  ایانکار برای ن س است. نیات باه ترین مشب  این
عم ، در مردود و مق ول واقاع شاد   اینر و میوۀ ن ، خلود در بهشت است. بنابرمستم

 فرع، برتری دارد. و در کمال و نقلا ، تابع نیت و فرع ن  است و اص  نس ت به

که به اختصار مى  نویسد: یکى دیگر از ایشان، شیخ فخر الدین طریحى است 
مطلق )یمنی خادای سا حا   باشاد،  اگر مقلود ما )از انجام کار ، بلول کمال از کمال

دای ما، مشتم  بر درخواست تقر  باه خادای متماال باشادچ زیارا پس شایسته است نّیت
 2کام  مطلق او است و ونین نیتی، نس ت به عملی که فاقد ن  باشد بهتر است.

هن مایه  عمهل، نیهت و  صهد  کهه در فرآینهد اسهتکمال نفسهانى، ،هوهر و بک منظور وی آن است 
کمهال ازلهى اسهت. بنهابراین ارزش و ،ایگهاه نیهت، بهس فراتهر از ارزش و ،ایگهاه  ربت ب ه درگهاه 

 نویسد: تر مىاصل عمل خواهد بود. وی در ادامه، با بیانى روشن
 3؛َل  ّجلسل  غیر روح َل خیر  ی  ،ّهن  مبن خة ّخنوح و ّخِ   مبن خة ّجلسل  هی خیر من 

سااس، نیات نسا ت باه عما  ا ایناست و بر  نیت به منزلۀ رو  و عم  به مثابۀ جسد
 نیست.رو ، خیری بی زیرا در جسد برتری داردچ

گذشهت، صهاحب  مضهمون بها عبهارات فهوق از اشهخا  ، عبهاراتى ههمبیارافزون بر آن چه 
که نشان مىنامعلو  نقل مى  دهد این دیدگاه،  ای ن دیگری نیز دارد؛ مانند عبارت ذیل: کند 

زلۀ امیر است و اع ا و جوار ، ات ااع و باه منزلاۀ رعایاا دساتند و قل ، مت وع و به من
  4مقلود مورد انتظار از اعمال جواربی، بلول ارر در قل  است.

که نیت، امری  لبى و ،وانحى و عمل، دستسخن فوق، در پى  یابى به این نتیجه است 
                                                      

 .۵۱،  ۸، جش ح اصلل الکایی 1.
 .۴۲۳،  ۱، جمجم  ال ی ان .2

 .همان 3.

 .۱۹۲،  ۶۷، جبیار االیلار ر. ک: 4.
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روری  رار دارد. پس امری ،وارحى است و  لب چون نسبت به ،واره، در ،ایگاه ِمهتری و س
 نّیت نسبت به عمل، از شرافت بیشتری برخوردار است.

 تبیین مفهوم حدیث با تکیه بر احادیث همسو. ۵
در ایههن خصههو ،  :و ائمههه ۹احادیههث مههرتبا بهها روایههت مههورد بحههث و ارشههادات پیههامبر

کر  کنند  نظری  هشتم اند. از پیامبر ا که فرمود:  ۹بیشتر تأیید   نقل است 
و خکنن  ینظننر َّل  ،تِنن َل َل ینظننر َّل ّذسنن مک  و َل َّل أبسنن  ک  و َل َّل ّمننعّخک  ّ  َّ

  1؛قلا ک  مف      خ  قلب ص خح حتّنل َّ علی 
نگرد. دایتا  میبلبه به دل ،نگردنمی دا و اموال شماخدای تمالی به جس  دا، َبَس 

 نایت خوادد داشت.به او لطض و ع در کس از قل ی شایسته برخوردار باشد، خدا

که پیامبر کهرده و همراهان، مسهافت ۹در یکى از سفرهای ،هادی، پس از این  ههایى طهى 
 هایى متحّمل شدند، حضرت فرمود: و سختى

 ؛َّل    عّ مِن  و َل هنبط هبعط    و َل  صِل صِع ا   َل  مطِ وّ ی    تر ن  ْ ّللینة أقعّم   
ولی دیچ بیاباانی را نییماودی  و  ،با خود نیاوردی ما مردمانی را در مدینه جا گراشتی  و 

نناا  این کاه مگر  ،ای بار نرفتی  و در دیچ زمین پستی سرازیر نشدی از دیچ کوه و تیه
 ما بودند.با 

که با ما نبودند؟ و حضرت، با  اصحاب پرسیدند: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آنان 
که فرمو کلمه به آنان پاسخ داد و آن این   د: ی  

 2. یل هت 
 بههدیل آننیههز بهها تعبیههرات متنههوع ذیههل، بههر نقههش محههوری نیههت و ،ایگههاه بههى ۷امهها  علههى

کید مى  کند:تأ
ة أو س ّخِ     3؛ّخنیل

 نیت پایه و اساس عم  است.
                                                      

 .۴۲۱،  ۳، جکیز العمال .1
 .همان. 2
 .۹۳،  غ ر الکلم و درر الکلم .3
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  1؛َّلع    مث ر ّخنیل ت
 دا است.دای نیتکاردا، میوه

ة خ    2؛َل ع   ل  َل  یل
 انسا  فاقد نیت، فاقد عم  است.

کرده فرمود:  یهج ال الغهاساگ نقل  بر  روزی آن حضرت به مرد  خطاب 
  3؛ّهی  ّخن س! ّمن  جی ِ ّخن س ّخر   و ّخس ط

 نورد، خشنودی و خش  است.ننچه مردما  را گرد می

گاه به میالى  رآنى اشاره نموده فرمود:   آن 
نننع:   خر هننن  َّ   خِنن ّ  لننن  عمل  نن ء  مننن   ونننبح   : ّمننن  عمنننر   قننة مثنننع  رذننن  وّبننل  ِمل

وَه ) َمرل َِ نَی  َ  مع عّ َن  ع َدحل صأ
َ
  4؛(َ أ

ولی خدا دماۀ ن  قاوم را عارا   ،شتر قوم رمود را تنها ی  ن ر پی کرد و از پای درنورد
رو خادای سا حا  )باه صایغۀ  ایانزیرا دمۀ ننا ، به کار قات  راضی بودناد، از  چنمود

  «.شدندشتر را پی کردند و سیس پشیما  »جمع  فرمود: 

ههْخْا »و « َسههَخْا »و واژ  مقابههل آن « رضهها»البتههه  بههه معنههای  صههد و نیههت نیسههتند، ولههى « سک
گیهری  صهد و همانند حّب و بغض و برخى دیگر از صفات  لبى، زمینه سهاز و از عوامهل شهکل

کید حضرت بر نقهش آنشوند. بنابراین مىنّیت محسوب مى گهرد آوری انسهانتوان تأ هها هها در 
کی  دی ییر مستقیم بر نقش نّیت در این زمینه دانست.را تأ

کید بیشتر آمده است: ۷و در روایتى از اما  صادق  با تأ
ة هی ّخِ     5؛ّخنیة أ ض  م  ّخِ   أَل و ّ ل ّخنیل

 نیت، برتر از عم  )بلبه اساساز  نیت دما  عم  است.

َماااُل َ َلااای ُکااا ُقاااْل )افزایهههد: سهههپس حضهههرت بهههه آیههه  در ادامههه  ایهههن حهههدیث نیهههز راوی مهههى ِْ لَّ  َی
                                                      

 .همان .1
 .همان 2.
 .۲۰۱، خطب  ۳۱۹،  یهج ال الغه 3.
 .۱۵۷سور  شعرا،، آی   .4
 .۵۱،  ۱، جوسائل ال یعه .5
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کلم   (َشاِکَ ِتِه  کله»استناد نموده  کرد.« شا  را به نیت معنا 
ای بس د یق به ارتبهاط وایهق میهان در سخن فوق را اشاره« النیة هى العمل»مى توان ،مل  

کنند  آن دانست. این ارتباط، از نگاه حکمای مسلمان، ناشى از  و به «  انون سنخّیت»کار و 
که  توان و،ود فعل را مرتب  نازلى از و،ود فاعل دانسهت. عّ مه  طباطبهایى، در مىحّدی است 

 نویسد: ذیل آی  مزبور و در این خصو  مى
اش، : بین فم  و فاع  ن  و به تم یار دیگار باین مملاول و علات فااعلیاندهببما گ ت

گاویی وجاود فما ، مرت اۀ کاه  به نحاوی چسنوّیت وجودی و رابطۀ ذاتی باک  است
  1ای از وجود فم  است.ای از وجود فاع  و وجود فاع ، مرت ۀ عالیهزلهنا

که  انون سنخّیت، از  ضایای ارتکازی و نزدی  به امور بهدیهى، بلکهه از امهور  گفتنى است 
که با ساده  های درونى و بیرونى  ابل اابات است.ترین تجربهبدیهى است؛ چرا 

گفته  اند: در بیان بداهت این  انون 
دار ویاز کاه  دو رزم ن اشد، رزمه اش ن  است اینگر سنوّیت و ارت ا  خاص میا  ا

  2بتواند علت در ویز شود و در ویز، مملول در ویز.

کههه در ایههن بههاب مههذکور شههد، روایههت ذیههل از امهها  رضهها نیههز  ۷بههه هههر حههال، افههزون بههر روایههاتى 
 درخور درن ، بلکه از اهمیت بیشتری برخوردار است: 

نعم ّخمی مة أوق  ّلؤم   نی یلین   یکنا  هنع ّخن   یتنعَل بسن     یِنر  علین  ّذّ     
ننر خن خک خع نن  و تنرتِ   رّئصنن  و  ع لن   ینظننر ْ صنحیعت ،  ننأول  من  نننن  ونیة ت   یتغیل
وب ، مث ینظنر َّل من  أعطن : َّ  تعو   عس  مث نن  بسن ت   تمرل عین  و تسر  عس  و تعنح ر

عّ ّخصح  ّخنیت  ان  َّلع ن   ّخنیت    م  ّخ عّ   یشتل  رب . مث یما  َّ خل الئکة: هلمل
نن     ِ نن  مینن  شننیة ؟  یمننا :  یِ لعهنن !  یمرئعهننن  مث یمعخننا : و تننک ّ ننک خننتِل  أنل عزل
  3؛صلقمت  ایت عه   کفبن ه  خک 

وو  قیامت فرا رسد، خدای متمال، شوص با ایماا  را در پیشاگاه خاود باه پاای دارد و 
دنگام، عملش را بر وی عرضه دارد و او در نامۀ  اینار بسا  او گردد. در خودش عهده د

افتد و به دماین سا  ، رنگاش دگرگاو  اعمالش بنگرد. در ابتدا وش  او به گنادانش می
                                                      

 .۱۹۴،  ۱۲، جتفسی  الق آن المیزان یی 1.
  .۶۶،  ۲، جآملزش یلسفه ؛۱۵۶،  یهااة الیکمه ر. ک: .2

 .۹۱،  ۱، جمستنرک اللسائل ر. ک:نیز  ؛۲۶،  ۲، جقمیالتفسی   3.
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بسنا  خود را دید، وشمش روشن که  شده بدنش بلرزد و دوار التها  شود ولی سیس
نگارد و داای اعطاایی خادا مایباه پااداشگردد و پس از ن ، شده رو  و روانش شاد می

دای مشاتم  صحی ه فرماید:شود. و در پی ن ، خدا به فرشتگا  میشادیش دووندا  می
داای مدمناا ، صاحی هکاه  ! و پاس از ن انادهمدمنا  انجام ندادکه  بر اعمالی را بیاورید

 ایندیچ ی  از دانی ما دارند: به عزتت سوگند! تو خو  میمرکور را خواندند، عرضه می
 ولای واو  نیات انجاام ،گوییادفرماید: راست میاعمال را انجام نداده ای ! پروردگار می

 اید برایتا  ر ت کردی .هرا داشتدا ن 

کههه در روایههات و عبههارات پیشههین، سههخن از مهههم تههر بههودن ایههن حههدیث بههدان ،هههت اسههت 
کههه چههرا در ن بحههث مههىمو عیههت نّیههت در صههورت و،ههوِد توأمههاِن آن بهها عمههل بههود و از ایهه کههردیم 

که در حدیث فوق، تنها سخن  صورت و،ود متقارن این دو، نیت برتر از عمل است و حال آن 
کهههه خهههدای سهههبحان، در ازای نیهههت ههههای ِصهههرف و از نّیهههت و پهههای ایهههن وعهههده در میهههان اسهههت 

تههر و تههوان ایههن حههدیث را بیههانى رسههادهههد. بنههابراین مههىهههای مجههرد از عمههل، پههاداش مههى صههد
کیدی بیشتر بر اصل و اساگ بودن نیت دانست.  تأ

 نتیجه
، ایههن حههدیث، از «نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه»ههها دربههار  سههند حههدیث بهها و،ههود برخههى ایههراد

کهههافى برخهههوردار اسهههت و مهههى اطمینهههان داشهههت. از  ۷تهههوان بهههه صهههدور آن از معصهههو اعتبهههار 
کهه دربهار  مفهاد و مفههو  ایهن حهدیث نقهل شهدعبارت گونى  گونها ههای ذیهل  ابهل ، دیهدگاههای 

. برتری نّیت انجا  عمل بهه ۲. برتری نّیت بدون عمل برعمل بدون نّیت، ۱استحصال است: 
. برتهری نّیهِت برخهى ۴. برتری طینت نّیت بر طینت عمل، ۳بهترین و،ه نسبت به خود عمل، 

عنهوان . خهوب بهودن نّیهت و احتسهاب آن بهه ۵ای از اعمهال آسهان، اعماِل سهخت بهر نّیهت پهاره
کارهههای بههزر  نسههبت بههه پههاداِش انجهها  ۶بخشههى از اعمههال،  . بیشههتر بههودن پههاداش نّیههت انجهها  

. برتههری نّیههت بههه دلیههل اصههل و ۸. برتههری امههر پنهههان نسههبت بههه عمههل آشههکار، ۷کارهههای انههدک، 
 اساگ بودن آن.

که دیهدگاه نخسه ت، در میان این دیدگاه ها، دیدگاه اول تا هفتم،  ابل پذیرش نیستند؛ چرا
کیههد مههى کههه بههر نقههش و اهمیههت نیههت تأ کننههد و فا ههد دلیههل و ناسههازگار بهها روایههات فراوانههى اسههت 

ای موارد و فا د ،امعیت است. دیدگاه سو  نیز فا د دلیل، بلکهه دیدگاه دو ، تنها ناظر به پاره
که فا د دلیل اسهت،  ناسازگار با خود حدیث مورد بحث است. دیدگاه چهار  نیز افزون بر این 
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گسترد  حدیث مورد بحث بهه نظهر نمهى رسهد و در ایهن میهان، نظریه  پهنجم، متناسب با مدلول 
تهر بهه ع وه بر نداشتن دلیهل، بها اشهکاالت متعهددی رو بهه رو اسهت. بنهابراین پهذیرش آن دشهوار

کهه بهه مهواردی رسد. و دیدگاه ششم وهفتم نیز از این ،هت  ابل دفاع به نظر نمىنظر مى رسند 
 ند و ادارای ،امعیت مورد انتظار نیستند.خا  ناظر

که مهى تهوان آن را بهه شهماری از عالمهان نسهبت داد و از اشهکاالت وارد بهر ولى دیدگاه هشتم 
ها، در امان و از شواهد  ابل تو،ه روایى و نیز برخى دالیل عقلى و فلسفى برخوردار سیر دیدگاه

 رسد.است،  ابل دفاع و شایست  پذیرش به نظر مى

 تابنامه ک

 ش.۱۳۶۴، محمد تقى مصباه یزدی،  م: سازمان تبلیغات اس مى، آملزش یلسفه -
 تا.، سید محمد با ر میرداماد، انتشارات مکتبة السید الداماد، بىاثیاع   رساله -
 ق.۱۴۱۰، محمد حسین نائینى،  م: مؤسس  مطبوعاتى دینى، اجلد التق ا ات -
 ق.۱۳۹۰دار الکتب االس میه، تهران: ، محمد بن حسن طوسى، االست صار -
 ق.۱۴۱۵، سید مرتضى،  م: انتشارات اس مى، االیتصار -
 ق.۱۴۱۴، محمد بن حسن طوسى،  م: انتشارات دار الیقافه، االمالی -
 ق.۱۴۰۴، محمد با ر مجلسى، بیروت: مؤسسة الوفا،، بیاراالیلار -
الکتهب العلمیهه،  ، عبهد الهرحمن مبهارکفوری، بیهروت: دارتیفة االحل ش یی ش ح الت مدذش -

 ق.۱۴۱۰
 تا.،ا، بى، محمد طاهر هندی فتنى، بىتذک ة الملضلعات -
 ق.۱۴۰۴، على بن ابراهیم،  م: مؤسس  دارالکتب، تفسی  القمی -
 ش.۱۳۶۴، محمد بن على صدوق،  م: انتشارات شریف، ثلاب االعمال -
 ق.۱۴۰۱، ، ل الدین سیوطى، بیروت: دار الفکر، الجام  الصغی  -
 ق.۱۴۱۱، ۷،  اضى ابن بّراج،  م: مؤسس  سید الشهدا،قهجلاه  الف -
 ش.۱۳۶۷تهران: دارالکتب االس میه، ، محمد بن حسن نجفى، جلاه  الکال  -
 ق.۱۴۱۵، مرتضى انصاری،  م: مؤسس  الهادی، حاشیۀ شیخ ایصارش ب  قلایین االصلل -
 ق.۱۴۱۷، محمد بن حسن طوسى،  م: انتشارات اس مى، الخالف -
 ق.۱۴۱۰حمد بن ادریس،  م: انتشارات اس مى، ، مالس ائ  -
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 تا.،ا، بى، مّ  صالز مازندرانى، با حاشی  میرزا ابوالحسن شعرانى، بىش ح اصلل الکایی -
 ق.۱۴۰۹تهران: انتشارات استق ل، ، محقق حّلى، ش اا  االسال  -
 تا.، محمد بن على صدوق،  م: انتشارات داوری، بىعلل ال  اا  -
 ق.۱۴۱۵محمد شمس الحق عظیم آبادی، بیروت: دارالکتب العلمیه، ، علن المع لد -
 ق.۱۴۱۷، ۷، سید بن زهره،  م: مؤسس  اما  صادقغییة الیزوع -
 تا.، ابن حجر عسق نى، بیروت: دارالمعرفه، بىیتح ال ارش ب  ح ال خارش -
 ق.۱۴۱۹، مرتضى انصاری،  م: مجمع الفکر االس مى، ی ائن االصلل -
 ق.۱۴۱۲مجد الدین فیروزآبادی، بیروت: داراحیا، التراث العربى،  ،القاملس المییط -
 تا.تهران: انتشارات نینوی، بى، عبد اهلل بن ،عفر حمیری، ق ب االسیاد -
 تا.،ا، بى، میرزا ابوالقاسم  مى، چا  سنگى، بىقلایین االصلل -
کلینى، الکایی -  ش.۱۳۶۵تهران: دار الکتب االس میه، ، محمد بن یعقوب 
، اسماعیل بن محمد عجلونى، بیهروت: دار الکتهب العلمیهه،   الخفاء و مزال االل اسک  -

 ق.۱۴۰۸
 ق.۱۴۰۸، فاضل آبى،  م: انتشارات اس مى، ک   ال ملز -
 تا.، على متقى هندی، بیروت: مؤسسة الرساله، بىکیز العمال -
 ق.۱۴۰۵، ابن منظور، بیروت: دار احیا، التراث العربى، لسان الع ب -
 ق.۱۳۸۷تهران: انتشارات مرتضویه، ، محمد بن حسن طوسى، طالم سل -
 تهران: انتشارات مرتضویه،، فخر الدین طریحى، مجم  ال ی ان -
 ق.۱۴۰۸، نور الدین هییمى، بیروت: دار الکتب العلمیه، مجم  الزوائن و می   الفلائن -
 ق.۱۴۱۰ت، ، سید ابوالقاسم خویى،  م: دار الهادی للمطبوعاالفقه میاض ات یی اصلل -
 ق.۱۴۱۴، ۷، ،عفر سبحانى،  م: مؤسس  اما  صادقالمیصلل یی علم االصلل -
 ق.۱۴۱۴، سید محمد سعید حکیم، مؤسس  المنار، المیکم یی اصلل الفقه -
 ق.۱۴۱۲ع مه حسن بن مطهر حلى،  م: انتشارات اس مى، مختل  ال یعه،  -
کنگر  شیخ المسائل الصاغاییه -  ق. ۱۴۱۳مفید، ، محمد بن نعمان مفید،  م: 
 ق.۱۴۰۸، :، حسین نوری،  م: مؤسس  آل البیتمستنرک اللسائل -
،  ههم: مؤسسهههة االعلمههى للمطبوعهههات، ۷، )منسههوب بهههه( امهها  صهههادقمصددد اح ال ددد اعه -

 ق.۱۴۰۰
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 ش.۱۳۶۴، ۷، حسن بن مطهر، عّ م  حّلى،  م: مؤسس  سید الشهدا،المعت   -
 تا.تیمیه، بى ، سلیمان بن احمد،  اهره، مکتبة ابنالمعجم الک ی  -
 ش.۱۳۶۶، ۷، محقق حّلى،  م: مؤسس  سید الشهدا،المعت   -
 ق.۱۴۳۴، ،مال الدین بن هشا  انصاری،  م: مرکز مدیریت حوز  علمیه، مغیی االداب -
 ق.۱۴۱۲، حسین رایب اصفهانى، بیروت: الدار السامیه، مف دات الفاظ الق آن -
 ق.۱۳۷۵ ، مرتضى انصاری، تبریز، چاپخان  اط عات،المکاسب -
 تا.، سید محمد حسین طباطبایى،  م: انتشارات اس مى، بىالمیزان یی تفسی  الق آن -
 ق.۱۴۱۵، سید مرتضى،  م: انتشارات اس مى، الیاص اات -
 تا. ، سید محمد حسین طباطبایى،  م: انتشارات اس مى، بىیهااة الیکمة -
 تا.، سید رضى،  م: انتشارات دار الهجره، بىیهج ال الغه -
 ق.۱۴۰۹، :، محمد بن حسن، حّر عاملى،  م: مؤسس  آل البیتوسائل ال یعه -
 .ق۱۴۱۸، ۷، محمد بن على صدوق،  م: مؤسس  اما  هادیالهنااه -

 

 

 
 




