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  »عرفانی تعلیمی متون در نیت آموزة«
  1پناهی مهین

  2چاوشی آقایانی لیال

 :چکیده

 و اعتبـار  سـنجش  در کـه  است مفاهیمی از نیت. است عمل انجام از درونی ،مقصود»نیت«
 و اعتبار سنجش میزان و شده اشاره بدان واحادیث قرآن در و دارد اهمیت بسیار اعمال، ارزش
 در که اهمیتی و اعمال انجام در نیت نقش اهمیت به توجه با. است رفته شمار به اعمال ارزش
 خویش هاي آموزه در نیز الهی اندیشمندان و فیلسوفان عارفان، است، مقرر آن براي دینی متون
 از و عرفـانی  متـون  در آن جایگـاه  و نیـت  مفهوم بررسی درصدد نوشتار این. اند پرداخته بدان
 از شـواهدي  ذکـر  و عارفان دیدگاه به توجه منظور،با این به. است حقیقت طریق عارفان منظر
 شده پرداخته فعل اعتبار در آن نقش و عمل با نیت نسبت و نیت مفهوم تبیین به عرفانی، متون
 از تنهـا  نـه  نیت. دارد یعرفان هاي آموزه در نیت که است بلندي جایگاه گر نشان شواهد،. است
  .است نیت راستی و خلوص گرو در عمل ارزش بلکه است فعل تحقق مهم ارکان

  : ها لید واژهک
  .اخالص عمل، ،یعرفان متون ت،ین

                                                
 .الزهرا دانشگاه دانشیارـ 1
 L.chavoshi@alzahra.ac.ir/ الزهرا دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجويـ 2
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 پیشگفتار

 عامـل،  انگیزة و قصد است، اهمیت و نظر مورد همواره عمل یک سنجش در که عواملی از
 منظـر  از همـواره  عمـل  انگیزة و نیت.شود می یاد» نیت« عنوان با آن از آنچه است؛ آن انجام از

  . است گرفته قرار توجه مورد شناسی روان و فلسفه و اخالق عرفان، دین،
 محـک  کـه  اسـت  برخـوردار  اهمیتـی  چنان از موضوع این اسالمی، هاي آموزه و عرفان در

 برخـورداري  براي موضوع، نای به توجه و اهمیت بر عالوه. است شده خوانده  اعمال سنجش
 گذارد، می جاي بر انسان معنوي حیات در نیت ناراستی که عواقبی از اجتناب و اعمال نتایج از

 از پروردگـار،  رضـاي  راه در آن سـاختن  وخالص نیت  اصالح راه در نیز بسیاري رهنمودهاي
 انسـان  کمال در که لیعوام از یکی. است مانده جاي بر اسالمی فیلسوفان و عارفان ، )س( ائمه

 نظـر  منظـور  نیتـو  صـدق  از برخـورداري  دارد، اي برجسته نقش الهی، معرفت جادة پیمودن و
  عارفـان  دیدگاه از نیت مفهوم پژوهش، این در. است اعمال همۀ در پروردگار رضاي قراردادن

  . است شده جستجو باره این در بزرگان بینانۀاین باریک تأمالت و  شده بررسی بنام
 دل بـه  کـه  قصـد  از آنچـه  و اسـت  آهنـگ  و قصـد  عـزم،  اراده، معنـی  بـه  لغت در» نیت«

 جـاي  جداگانـه  دسـتۀ  دو در را معنا این توان میاست پیدا چنانکه)»نیت«: 1372 دهخدا،.(گیرند
 انجام از درونی مقصود معناي به نیت و کاري، انجام براي اراده کردن استوار معناي به نیت داد؛
 امـا . نکند سفر استامسال کرده نیت کس فالن گوییم می مثال براي نخست، معناي در. لفع یک

 در مدرسـه  تعـدادي  سـاخت  مخـارج  دار عهده اهللا، الی قرب نیت به فردي گوییم، می که آنگاه
 این در نیتکه از تعبیر همان است؛ مطرح فعل انجام از درونی است،مقصود شده محروم مناطق
 یذهب الذي الوجه«: است آمده نیت تعریف در العرب لسان در چنانکه. است ما نظر مد نوشتار

فیه...و هالنی النوي و :الذي الوجه هتُرید نیـز العین کتاب در) 347ص:1408 منظور، ابن( .»تنَویه و 
 و واحـد  االنیـه  و يالنَّو و شرٍ او خیرٍ من بقلبِه االنسانُ ینوِي ما «: است آمده نیت معنی بارة در
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هی :،النیه مخفَّفَه معنَاها و 394ص: 1372 ،احمد بن خلیل( .»القَصد(  
 میـزان  در ــ  نیـت  همـان  یعنـی  ــ  گردد می فعلی انجام باعث که درونی اي انگیزه و سبب
 اهمیـت  به بسیاري روایت و آیات در و است مهم و مؤثر بسیار فعل، درستی و بودن ارزشمند

 حکمـی  و اخالقی عرفانی، کتب در. است شده تأکید فعل، خود بر آن تقدم و فعل انجام رنیتد
 نیات، اساس بر اعمال بندي درجه عمل، و نیت رابطۀ نیت، معناي در بلندي و دقیق سخنان نیز

  .است آمده میان به سخن  آنان معنوي رشد و کمال درجۀ به توجه با ها انسان نیت اختالف

  آنقر در نیت
 انگیـزه  از گونـاگون،  هاي صورت به آن در که خوریم می بر متعددي آیات به کریم قرآن در
 نیـات  از جستن دوري و نیات برترین بیان دیگر، برخی بر آنها از برخی برتري و اعمال انجام

 در کـه  بندگانی ستایش در آیاتی در مثال براي. است آمده میان به سخن صراحت به ناصواب،
 ابتغَـاء  صـبرُواْ  والَّـذینَ  «: فرمایـد  می دارند، نظر پروردگار خشنودي به تنها خویش، لاعما همۀ
هجو هِمبواْ رأَقَامالَةَ وأَنفَقُواْ الصا ومم مقْنَاهزا ررۀً سیالَنعؤُونَ وردینَۀِ وسئَۀَ بِالْحیالس کلَئأُو ملَه 
و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نمـاز  ) (22:رعد(»ارِالد عقْبى

زدایند،  برپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم، نهان و آشکارا انفاق کردند، و بدى را با نیکى مى
 ).ایشان راست فرجام خوش سراى باقى

تنهـا خشـنودي خداونـد،     اي دیگر ضمن آنکه به همراهی با کسانی که نیت خـود را  در آیه
انـد، بـر حـذر      خواند، از پیروي آنان که غافل از یاد پروردگار و در پـی مقاصـد نفسـانی    فرامی

 : فرماید دارد و می می
 معـنْه  عینَـاك  تَعد ولَا وجهه یرِیدونَ والْعشی بِالْغَداةِ ربهم یدعونَ الَّذینَ مع نَفْسک واصبِرْ«

ــد ــۀَ تُرِی ــاةِ زِینَ یا الْحنْیــد ــا ال ــع ولَ ــنْ تُط ــا م ــه أَغْفَلْنَ ــن قَلْب ــا ع ــع ذکْرِنَ اتَّبو اهــو ــانَ ه ــرُه وکَ أَم 
 را او خشـنودى ] و[ خواننـد  مـى  شـام  و صـبح  را پروردگارشان که کسانى با)(28:کهف(»فُرُطًا
 بخواهى، را دنیا زندگى زیور که برمگیر آنان از را ات دیده دو و کن، پیشه شکیبایى خواهند، مى
]  اسـاس [ و کـرده  پیروى خود هوس از و ایم ساخته غافل خود یاد از را قلبش که کس آن از و

  ).مکن اطاعت است، روى زیاده بر کارش
 ایـن  بـه  عملـی  هـر  انجام و خداوند خشنودي طلب رستگاري، و نجات راه قرآن، منظر از
 والْمسـکینَ  حقَّـه  الْقُرْبى ذَا فَآت«: است فرموده باره این در متعال داوندخ چنانکه است، منظور
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 حـقّ  پـس ) (38:روم(»الْمفْلحـونَ  هـم  وأُولَئـک  اللَّه وجه یرِیدونَ لِّلَّذینَ خَیرٌ ذَلک السبِیلِ وابنَ
 خشـنودى  خواهـان  کـه  کسـانى  اىبـر   انفـاق  این. بده را مانده راه در و تنگدست و خویشاوند

  ).رستگارانند همان اینان و است، بهتر خدایند
 نیـت،  تـرین  متعـالی  نیت، مسئلۀ طرح ضمن دست، این از دیگري آیات در و آیات این در
 . است برشمرده صفت این داراي را مقرب بندگان و است شده خوانده پروردگار، رضاي جلب

 آن بـه  توجـه  و نیـت  اهمیت در کرات به نیز ها روایت و احادیث در قرآن، آیات بر عالوه
 به دعوت و کمال راه پیمودن در نیت نقش بیان در بسیاري ارزشمند تعالیم و است رفته سخن
  .است مانده برجاي آن عواقب و الهی غیر هاي نیت و مقاصد از اعمال تزکیۀ

   روایات و احادیث در نیت
انـد بنـدگان را بـه     اند و کوشیده ها بوده در پی هدایت انسان همواره ،انبیاء و امامان معصوم

سعادت و رستگاري رهنمون شوند و از آنچه مانع برخورداري وي از کمال مطلـوب او بـوده   
به بیان ویژگی اعمال و کـردار   ،بخشی از تعالیم و سخنان این بزرگان. اند است، بر حذر داشته

کـه   یکـی از مـواردي  . انـد  هی اوست، پرداختهاللّ یفهام خلسان که شایستۀ جایگاه مق ها آن انسان
و  جایگـاه   نیتمورد توجه و تذکر بوده است، مسـئلۀ  )س(و ائمه )ص(همواره از سوي پیامبر

یکـی  . محوري آن در سنجش ارزش اعمال و نقش آن در سعادت یا شقاوت انسان بوده است
کـه  ) ص(، حـدیثی اسـت از پیـامبر    اسـت از مشهورترین احادیثی که در این زمینه نقل شـده  

،  هورسول اهللاِ إلى هتَجرَه تکانَ نْموى ، فَانَم امريء لِّکُا لم، وإنَّ النیاتبِ ا األعمالُنما«:فرماید می
ـ جرَهِا ، فَهحینکَ ا ، أو امرأةٍهصیبنیا یدل هن کانت هجرتَ، وم هورسول اهللاِ إلى هتُجرَهِفَ ـ  إلـى  هتُ ا م
هرَاجهمانا اعمال، به نیت وابسته است، براي انسان همان است که «؛)84ص:1365 ،طوسی(»إلیه

هر کس براي خدا و رسول هجرت کرده اسـت، هجـرتش بـه سـوي خـدا و      . کرده است نیت
رسول است و هر کس از براي زنی که با او ازدواج کند و یا براي ثروتی کـه بـه دسـت آورد،    

  .»همان خواهد بود است هجرتش به سوي هجرت کرده
انـد و   هاي بسیاري فرموده نیز در بارةنیت و آثار فراگیر دنیوي و اخروي آن توصیه)ع(ائمه 

کـه   اند، همچنان را به اصالح نیات خویش و دوري جستن از مقاصد دنیوي فرا خوانده ها انسان
در ) ع(امیر المؤمنین علـی  . اند  مردهمتفاوت برشها را بر حسب کمال نیتشان  درجۀ کمال انسان
إنَّقَوماًعبدوا اهللاَ رغْبۀً فَتلْک عبادةُ التُّجارِ، و إنَّقَوماًعبدوا اهللاَ رهبـۀً فَتلْـک   « : اند این زمینه فرموده
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ــدوا اهللاَ شُــکْراً فَتلْــک عبــادةٌ الْــأحرارِ بماًعإنَّقَو و ،یــدبةُ الْعبــادةِعبادأفْضَــلُالْعیه حرعــاملی(»، و ،
کنند که  اى خداوند متعال را به جهت طمع وآرزوى بهشت عبادت مى همانا عده«؛)63ص:1409

اىدیگر از روى ترس،خداوند را عبادت و سـتایش   آن یک معامله و تجارت خواهد بود و عده
اى هم به عنوان شکر و سـپاس، از   هو طائف ،کنند که همانند عبادت و اطاعتنوکر از اربابباشد مى

، عبـادت آزادگـان اسـت     روى معرفت،خداوند متعال راعبـادت و سـتایش مـى نماینـد و ایـن     
  .»باشد کهبهترین عبادات مى

هاي گرانبار بزرگان دین، بسیار اسـت و همگـی از اهمیـت     سخنانی از این دست در آموزه
خـالص  اصالح نیـات و   برايدر آن و تالش و تدبر بندگان  هدر انجام اعمال و لزوم توج نیت

  .گردانیدن آن براي خداوند متعال و دوري گزیدن از مقاصد ناپایدار دنیوي حکایت دارد
هاي  اند که افعال و طاعت فقیهان نیز با توجه به آیات و روایاتی که در این باره است، بر آن

بگیرد و از نیات نفسانی و دنیوي بندگان باید با انگیزة رضاي پروردگار و تقرب به او صورت 
از ارکـان نمـاز اسـت و     ،نیتدر فقه امامیـه . و از این قبیل عاري باشد تا مورد قبول واقع شود

  )42 :1365جبعی عاملی،( قصد انجام عملعبارت است از
عالوه بر موارد یاد شده، نیت از مسائل بسیار مهم در حوزة عرفان اسـت و از اصـولی کـه    

اهللا مد نظر است، توجه به نیـت و خـالص سـاختن     ی طریق معرفت و سلوك الیهمواره در ط
  . باشد می

  در آثار عرفانی نیت
یکی از مسائل مهمی که در عرفان و طی سـلوك عرفـانی،براي نیـل بـه کمـال و سـعادت       
جاودان، همواره مورد تأکید عارفان راستین و آشنایان طریق الهی بـوده اسـت، اخـالص و یـا     

هـاي نفسـانی و تصـفیۀ     خالص ساختن وجـود از کـدورت  . الص گردانیدن نیت استهمان خ
اعمال از هرگونه ناراستی و پرهیز از نیتی که غیر رضاي حق و عشق و بندگی دوست باشد، از 
الفباي ره سپردن در طریق معرفت است و همین صـفا و پـاکیزگی وجـود از غیـر حـق و بـه       

در متون . ه جوشش حکمت و معرفت برشمرده شده استآوردن خالصانۀ اعمال، سرچشم جاي
عرفانی، توجه به نیت و شرح ظرایف و آداب آن به صراحت مورد توجه بزرگـان و پارسـایان   

هـایی   در سیره عارفان و مشایخ نیز حکایت.اند هاي اکید نموده بوده است و در این زمینه توصیه
آراسته شدن به نیت الهی و فارغ شدن از  بسیاري است که از اهمیت نیت نزد آنان و ضرورت
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متون عرفـانی و تعـالیم عارفـان مسـلمان و     . شوائب نفسانی براي طی طریق حق،حکایت دارد
پارسا مشحون از نکاتی در زمینۀنیت است و این رهسپردگان مسیر معرفت، از نخستین نکـاتی  

ۀ اعمـال و خـاص سـاختن آن    کنند توجه به نیت در همـ  را که به سالکان این طریق توصیه می
  .شود رو،برخی از این تعالیم در مکتب صوفیانه بررسی می در پژوهش پیش. است

  عوامل مؤثر بر انجام فعل
ابتـدا  ، فعـل در متون عرفانی در راستاي مشخص کردن جایگـاه نیـت و نقـش آن در انجام   

در  )ق. ه505وفـات (غزالی ابو حامد.هستند، ذکر شده است عواملی که در انجام یک فعل دخیل
بـا توجـه بـه    . ، به بحث و بررسی نیت و نقش آن در اعمال پرداختـه اسـت  احیاء علوم الدین

اهمیتی که این امر در تحقق اعمال دارد، وي در بابی مجـزا ذیـل کتـاب النیـه و االخـالص و      
و  ، اراده، ایـن عوامـل عبارتنـد از دانـایی    .داختـه اسـت   الصدق، بـه تبیـین و توضـیح نیـت پـر     

نیز سه عامل را در انجـام  ) ق.ه 525وفات(القضات همدانی عین )112ص: 1419، غزالی.(قدرت
القضـات   چنانکه عین)24، ص1377القضات،  عین.(، اراده و علم فعل، مؤثر دانسته است؛ قدرت

ارادت و نیت هر دو یک حکم و معنـی   «: اشاره کرده است،نیت در این میان، همان اراده است
از حفـاظ حـدیث و صـوفیان قـرن      ابوبکر محمـدکالبادي ) 24ص :1377القضات،  عین(.»دارد

. ، از نیت سخن گفته استالتعرف لمذهب اهل التصوفدر ) 385وفات حدود (چهارم هجري 
کنـد، آشـکار    جایگاه نیت از منظر وي در آیینۀ ارزش و اهمیتی که براي اخـالص مطـرح مـی   

در این باره، به لزوم پرهیز از مقاصد نفسـانی در انجـام    وي ضمن ذکر اقوال بزرگان. گردد می
وي به نقل از )  116ص: 1412کالبادي،  .(فعل، توجه به خدا را در هر عملی توصیه کرده است
که نه ملـک   الص آن استعمل خ «:گوید شیخ ابی یعقوب سوسی در خالص گردانیدن نیت می

 .(آورد خودپسنديآن را تباه کند و نه نفس بداند تا  بداند تا بنویسد و نه شیطان بداند تاآن را 
  )116ص :1412کالبادي،

  قدرت
از دیگر عواملی که در انجام یک عمل، ضروري است، قدرت است؛ براي مثال براي انجام 

چرا که ارادة انجام فعلی، بـدون  . ، الزم است قدرت بر این کار وجود داشته باشد1عمل نوشتن

                                                
 .است القضات عین سوي از شده ذکر نمونه از گرفته بر مثال ـ1
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نکتۀ مهم در این زمینه، تذکري است که عین .برد عمل، راه به جایی نمیداشتن قدرت انجام آن 
خوانـد کـه از سـوي خداونـد      دارد و آن را صفتی می القضات در باب مبدأ این قدرت بیان می

که آدمی را خداي تعالی صفتی داده است که آنرا قـدرت خواننـد و آن   ... بدان«: شود افاضه می
البته قدرت، ) 9ص :1377القضات،  عین .(»دورات خود رسدصفت آن است که بواسطۀ آن بمق

صفتی است که نسبت آن براي انجام فعل و ترك آن مساوي است، چرا که در ترك یک فعـل  
باید توجه داشت که قدرت،فقط نخستین گام در انجام یک فعل . نیز قدرت بر ترك الزم است

  .ل شدن قدرت به مقدور، اراده الزم استبراي تبدی. است و به تنهایی در این راه، بسنده نیست

  اراده 
صرف داشتن قدرت بر انجام کـار، منجـر بـه    . دومین عامل مؤثر در انجام فعل، اراده است

بـراي  . چه بسا قدرت انجام فعل در آدمی باشد، اما آن فعل، مقدور نباشد. گردد بروز فعل نمی
و مرجحـی او را بـه سـخن یـا      گویـد  مثال آنکس که قدرت سخن گفتن دارد اما سـخن نمـی  

اي  کند، انگیزه و اراده در واقع آنچه قدرت انجام فعل را به مقدور تبدیل می.دارد خاموشی وا می
قاضـی، ارادت را همـان   . رسـاند  آید و قدرت بالقوه را به فعلیت می است که در آدمی پدید می

هایی که سبب بـروز    انگیزه اما اراده و )65و 64صص  :1377القضات،  عین(نیت  خوانده است 
شود رفتارهـاي بـه    در نیات است که سبب می شوند، متفاوتند و همین تفاوت رفتار و اعمال می

  .آورد ظاهر یکسان، نتایج متفاوت به بار می

  نسبت نیت با عمل
بـا توجـه بـه رهنمودهـاي صـریح      . چنانکه گفتیم نیت از عوامل دخیل در انجام فعل است

تـرین و   یان عواملی که در انجام فعل، ذکر شد ـ یعنی، قدرت، نیت و علم ـ ،مهـم   عارفان، از م
 465وفـات  ( االسـالم ابوالقاسـم قشـیري    سخن زیـن .سازترین نقش از آن نیت است سرنوشت

وي پیـران  . شـود  در زمینۀ نیت از نخستین سطور رسالۀ قیشیریه آغاز میرسالۀ قشیریۀ در )ق.ه
هـاي   انـد و اصـل نیـت    هاي خود را از بدعت نگه داشته است که نیت صوفیه را کسانی خوانده

بن  ابوالحسن علی)13ص: 1379، قشیري. (اند هاي آشکار و قوي محکم کرده خویش را به دلیل
بـه بیـان    المحجـوب  کشفاز مشایخ روزگار خود، در ) ق.ه 470وفات حدود (عثمان هجویري

یکی از نکات مطرح شده در همان آغـاز  . ه استآداب و معانی و حقایق طریق معرفت پرداخت
در بـاب نیـت، ضـمن آنکـه نیـت      ) ص(وي با ذکر حدیثی از پیامبر . کتاب، مسئلۀ نیت  است
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و نیـت را انـدر کارهـا     «: گویـد  است، در اهمیت نیت می انجام فعل را برتر از خود فعل شمرده
ز حکمی به حکم دیگر شود، بی از آن سلطان عظیم است و برهان صادق؛ که بنده به یک نیت ا

که بر ظاهرش هیچ تأثیر پدیدار آید؛ چنانکه یک چندي بی نیت روزه کسی گرسنه باشـد، وي  
پس نیت خیـرات انـدر   ...را بدان هیچ ثواب نباشد و چون به دل نیت روزه کند از مقربان گردد

نیت یکی از ارکان انجـام  هرچند ) 6ص: 1384هجویري، . (»ابتداي عمل، گزاردن حق آن باشد
ترین رکن است، چرا که وي نیت را عماد عمل خوانده و خیر  فعل از منظر غزالی است اما مهم

 الـدین محمـود کاشـانی    عـزّ ) 112ص: 1419، غزالـی . (بودن عمل را در گرو آن دانسته است
انجام فعل در جاي  لزوم توجه به نیت را در ه،الکفای الهدایه و مفتاح مصباحدر ) ق.ه 735وفات(

کاشانی، نیت را جان عمل خوانده و معتقد است چنانچه نیت از . جاي کتاب متذکر شده است
ص : 1389کاشـانی،  .(گـردد  شوائب پاك گردد، این حکم بر دیگر اجزاي عمل نیز جـاري مـی  

212(  
حقیقت ها از درك آن ناتوان اما در جهان دیگر که  در ساحت دنیا، نیات پنهان است و چشم

یابد، حقیقت اعمال که  گردد و هر کس به راستی آنچه را انجام داده است، می اعمال آشکار می
یحشر الناس یوم القیامـه علـی   «: گردد و از این رو است که در گرو نیت آن است، مشخص می

ا آن روز آشـکار ... چنانکه مصطفی ـ صلعم ـ خبر داده است؛ تو را وانیت تو حشر کنند  . نیاتهم
 . (»گردد که کی مؤمن بود و کی مشرك، اعنی در ملـت خلیـل ـصلعم ـ کـه بـود و کـه نبـود        

  )28 ص:1377القضات،  عین

  انواع نیات
ساز انجام یک فعـل اسـت؛ برخـی اغـراض و مقاصـد،       ها و مقاصد گوناگونی، زمینه انگیزه

عمـربن محمـد    الدین ابوحفص شیخ شهاب. اي دیگر چنین نیست اند و دسته متعالی و روحانی
دوري از هواهاي نفسانی را در استحکام نیت  ،المعارف عوارفدر ) ق .ه632وفات( سهروردي 

محکمی نیت آن باشد که از دواعـی هواهـا نیـت را پـاك و     «راهگشا خوانده و بر آن است که 
ردي، سهرو. (»ها بکند تا خروج او خالصاً هللا تعالی باشد  ها و شهوت صافی گرداند و دفع هوي

وي در همین راستا سالک را بـه صـدق و اخـالص فـرا خوانـده و صـدق و       ) 196ص: 1386
  . اخالص را دو بال براي سیر و طیران روندة طریق معرفت بر شمرده است

بندي کلی و با توجه بـه آنچـه صـوفیه و اندیشـمندان عـارف، اشـاره        توان در یک دسته می
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  .دینی و نیات دنیویبررسی نمود اند، انواع نیات را در دو دستۀ کلی کرده

  نیات دنیوي
هایی هستند که حب دنیا در آنها منظور نظر است؛ زمانی که میل بـه دنیـا     نیات دنیوي،نیت

محرك انجام عمل است، حتی اگر نیتی الهی بر زبان جاري شود، این نیـت زبـانی، نقشـی در    
: زن هجرت کنـد امـا در دل بگویـد   چنانکه فردي به نیت مال یا . تصحیح عمل نخواهد داشت

، از آنجا که باعث انجام عمل، چیزي غیـر از  1»نیت کردم هجرتم در راه خدا و رسولش باشد«
ــود       ــد ب ــی نخواه ــات دین ــمار نی ــی در ش ــین نیت ــت، چن ــوده اس ــن ب ــین. (ای ــات،  ع القض

 شـرحی از عارفان روزگار خـویش، در  )ق.ه434وفات( ابوابراهیم مستملی بخاري)70 ص:1377
ضرورت پیراستن نیت از غیر حق اشاره کرده و  کالبادي با آوردن سخنی از جنید به بر التعرف

هر عملی که بیاري که از آن عمل خدا را خواهی اخالص است، و اگر « : چنین گفته است که
پس تا هر دو کون و هر چه در دو کون است . از آن عمل جز خدا چیزي طلبی اخالص نیست

شـیخ  )1284ص:1373،ريمسـتملی بخـا  . (بنده از عمل بر نگیرد، عمل او بـه اخـالص نگـردد   
وي . به مسـئلۀ نیـت نیـز توجـه نمـوده اسـت       العباد مرصاددر ) ق.ه654وفات(الدین رازي نجم

ها را به انجام فعل با نیات متعالی فراخوانده و طمـع بهشـت و بـیم دوزخ را نیـاتی دون      انسان
: مده استدر نکوهش عملی که منظوري جز  محبت الهی دارد، آ مرصادالعباددر . خوانده است

عبودیت از بهر بهشت و دوزخ مکن چون مزدوران، بلکه بندگی ما از اضطرار عشق کن چون «
الدین رازي بارها خلوص نیت را متذکر شـده و در   نجم) 97ص: 1352الدین،  نجم.(»...عاشقان
الـدین،   نجـم (هاي اخالقی و عرفانی به انجام عمل به قصد قربـت توصـیه کـرده اسـت      توصیه
 االنسـان الکامـل  در کتاب ) ق.ه700وفات پیش از ( الدین نسفی عزیز).295، 285ص ، ص1352

الدین حتی سـالک   عزیز. خود، توجه سالک را در طی طریق معرفت به نیتمعطوف داشته است
را از نیاتی چون طلب علم و یا اخالق برحذر داشته و بدین نکته تأکید کرده اسـت کـه نیـت    

ساز جـاري شـدن    وي نیت راست را زمینه.شود» آدمی«ن باشد که سالک در مجاهداتش باید آ
از منظر عزّالدین کاشانی، پاداش ) 139ص :1379نسفی، . (علم حضوري در دل برشمرده است

، شایسـتگی   »تقرب به حضـرت ربوبیـت دارد  «اعمال، وابسته به نیت است و آنکه نیتی غیر از 
الزم است طهارت کند و دل را از هر نیتی غیر حـق،   مناجات و مکالمه با حق را ندارد و ابتدا

                                                
 لرسوله و هللا هجرتی تکون ان نویت ـ1
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عین « کند  پاکیزه سازد، چرا که هر مطلوبی غیر از این در خاطر داشته باشد هر آنچه حاصل می
  )118ص: 1389کاشانی، .(»مکر و استدراج بود و سبب بعد و حماقت و دروغ

کنـد و بـه انجـام آن وادار     بنابراین آنچه به راستی فرد را در ارتکاب به عملی،ترغیـب مـی  
ها، اعمال نیک و رفتارهاي ستوده  بدین ترتیب در انجام عبادت. شود سازد، نیت او تلقی می می

نیز چنانچه مقصدي دنیوي و غیر الهی، باعث انجام عمل گردد، چنین نیتی در شمار نیات دینی 
  . نخواهد بود

  نیات اخروي
انـد امـا    ، خیر و پسندیده در شمار نیات ممدوح هرچند نیات دینی از شوائب دنیوي پاك و

خود مراتبی دارند که هر کدام، ارزش و جایگاه متفاوتی دارد و اعمال با توجه به این مراتـب،  
توان این نیات را به دو دسته کلی تقسیم کـرد؛ دسـتۀ    می. گردند از کمال متفاوتی برخوردار می

دسـتۀ دوم،  . ي اخروي چون بهشت، مقصود استها اول، نیاتی که در آن برخورداري از نعمت
هاي اخروي چون  آنانکه در پی نعمت. نیاتی که رضاي پروردگار و عشق به او منظور نظر است

هـا   شوند و از آن نعمت محشور می) 64ص:1377القضات،  عین(» در زمرة اهل صالح «بهشتند، 
حقیقت، چنین نیتی را در طریق آشنایان کوي اما . شان مشکور است شوند و سعی برخوردار می

کنند و جز دوست  تابند،چرا که سالکان حقیقی، به طمع بهشت عبادت نمی معرفت الهی بر نمی
 1»سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضـها السـموات و االرض  : خداي تعالی گفت «. نطلبند

طالبان ! بارخدایا... رویم؟کجا : طامعان آنجا که فرموده بود دویدند، لیکن بسیاري عاشقان گفتند
ابوابراهیم مسـتملی بخـاري نکتـۀ     )76ص:1377القضات،  عین(» تو کجا به بهشت قانع شوند؟

باریکی در این باره ذکر کرده و تفاوت مخلَص و مخلص را چنین بیان نموده که مخلص کسی 
خداونـد،  است که خود را براي خداوند متعال خالص گردانیده است و مخلَص کسی است که 

الـدین محمـود    عـزّ ) 1285ص:1373،مستملی بخاري .(او را براي خویش خالص گردانیده است
کاشانی آنجا که از آداب خلوت، سخن گفته، نیت و شرایط آن را در مسیر بـر پاداشـتن عمـل    

شرط آن است «: راستین بر شمرده است و تلخیص نیت را نخستین شرط خلوت خوانده است
یت کند از شوایب طلب اغراض دنیوي و اغراض اخروي، چه صواب اعمال که اول تلخیص ن

                                                
ماوات  عرْضُها وجنَّۀٍ ربکُم من مغْفرَةٍ إِلَى سارِعواْو«  آیۀ به است اشاره ـ1 السـ ضاألَرو  تد ینَ  أُعـ تَّقـلْمآل(»  ل 

] و[ است زمین و آسمانها] قدر به[ پهنایش که بهشتى و خود، پروردگار از آمرزشى به نیل براى و)(133:عمران
 .)دبشتابی است، شده آماده پرهیزگاران براى
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تـر و   تـر، ثـواب آن فاضـل    بر حسب نیات است؛ هر چند نیت که مقصود است از عمل، فاضل
» .و شک نیست که هیچ مقصود و مقصد از قرب حضرت عزت، افضل و اکمـل نبـود  . تر کامل

قـرب  « بـر شـمرده و برتـرین مقصـود را     وي نیت را مقصود عمل ) 118ص: 1389کاشانی، (
از منظر کاشانی، پاداش اعمال، وابسته به نیت است و آنکه نیتی . خوانده است» حضرت عزت

، شایستگی  مناجات و مکالمه با حق را نـدارد و ابتـدا   »تقرب به حضرت ربوبیت دارد«غیر از 
د، چرا که هـر مطلـوبی غیـر از    الزم است طهارت کند و دل را از هر نیتی غیر حق، پاکیزه ساز

عین مکر و اسـتدراج بـود و سـبب بعـد و     « کند  این در خاطر داشته باشد هر آنچه حاصل می
  ) 118ص: 1389کاشانی، .(»حماقت و دروغ

ترین و برترین نیات از آن کسانی است که نـه در پـی دنیـا هسـتند و نـه       از این رو  متعالی
مخلصـانی  . ند تنها به شوق پروردگار و به عشق او استکن طلب آخرت دارند، بلکه هر چه می

داند که  القضات این کمال را از آن کسانی می چنانکه عین. صفت آنان است» یریدون وجهه«که 
بـاقی  معرفت و عشق به جمال و جالل ازلی، جایی براي حب دنیا و آخـرت در درون ایشـان   

از چنین نیتی، صفت واقعـی عارفـان و   برخورداري )26ص:1377القضات،  عین. (است نگذارده
سالکان طریق حق است؛ هر چند همگان قادر به درك این کمال و معرفت نیستند و نیـت هـر   
کس فراخور علم او است و از آنجا که علم افراد متفاوت است، مراتب کمـال و صـدق نیـت    

  .ایشان نیز  مختلف است

  علم
انسان تا زمانی کـه نسـبت بـه امـري شـناخت      . از عوامل مؤثر در انجام فعل، آگاهی است
مرجح «اراده و نیت، بر آمده از علم است و .دهد نداشته باشد، اقدامی در راستاي آن انجام نمی

آید که  این فعل به از تـرك اسـت یـا     است که در تو بادید میعلمیارادت فعل یا ارادت ترك، 
لب وادید آید که نوشتن به از نانوشتن و چون علمی قاطع یا ظنی غا. این ترك به از فعل است

چنانکه علم به ) 11، ص1ها، ج القضات، نامه عین. (»است، البد بود که ارادت نوشتن، وادید آید
اینکه فالن طعام، لذیذ است و ادراك لذت بهتر از عدم درك آن است، سبب پدید آمـدن اراده  

ا چندي بعد سالمت خود را از دست خورد ام شود و آن طعام را می خوردن آن طعام در فرد می
در علم او ایـن   «آمد چرا که  دهد و اگر به این امر علم داشت، ارادة خوردن در او پدید نمی  می

دانـد، امـا    بود که طعام لذیذ است، و آن نبود که مضر است؛ و لـذت ایـن طعـام در حـال مـی     
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هم از ظنی فاسـد اسـت   مضرتش در مآل بخواهد دانست، پس ارادت طعامی مضر و تناول آن 
دانست، و اگر دانستی که در عاقبت مضر بـود،   که در او پدید آید؛ ولیکن او آن ظن را علم می

هـا نیـز هنگـام     حالِ انسان)32ص:1377القضات،  عین(» ...ارادت تناول آن طعام در وي نبودي
آیـد   ن پدید میارتکاب به عملی که آگاهی کاملی بدان ندارند، چنین است؛ علم ناقصی در ایشا

اما . شود و به واسطۀ آن، میل برخورداي از انواع لذایذ دنیوي و امور نفسانی در ایشان ایجاد می
این تعلق  بنابر. اگر علم بر عاقبت امور بیابند، ارادت ایشان بر چنین افعالی تعلق نخواهد گرفت

هـا   ه از بسیاري از نیکیطور ک گرفتن نیات آدمی به امور سوء، برخاسته از جهل او است، همان
علـت ایـن    .مانـد نیز به سبب همین ناآگاهی و عدم تشخیص نیکو بودن آن، محـروم خواهـد   

. ایمـانی اسـت   آن  ارتکاب به گناه و گرفتار شـدن در عواقـب سـوء آن، بـی    ناآگاهی و در پی 
د را در ون یکی از عوامل در آمـدن فسـا  قشیري آنجا که از مجاهده سخن گفته، به نقل از ذوالنّ

وي به نقل از ابن  )182ص : 1374قشیري، .(خلق، ضعیفی نیت در کار آخرت، برشمرده است
تقوي، ظاهر و باطنی دارد، تقواي ظـاهري،  « :  عطا، راستی نیت را  تقواي باطنی خوانده  است

، در این بـاره ) 190ص: 1374قشیري، .(»پاسداشت حدود است و تقواي باطنی، نیت و اخالص
، دوري از هواهـاي نفسـانی را در اسـتحکام نیـت راهگشـا      الدین عمر سـهروردي  شهابشیخ 

محکمی نیت آن باشد که از دواعـی هواهـا نیـت را پـاك و صـافی      «خوانده و بر آن است که 
سـهروردي،  . (»تا خروج او خالصـاً هللا تعـالی باشـد    . ها بکند ها و شهوت و دفع هوي. گرداند
  ) 196ص :1386

 حاصـل  نیـز  علم. است آنان علم فراخور آن، کمال درجۀ و ها انسان شد،نیات تهگف چنانکه
 اسـت  چنین.  1تاباند می مستعد دلهاي بر خداوند که است نوري و نفس با  مجاهده و معرفت

 متفـاوت  دارند، دنیوي ارادت آنانکه نیات و خائفان، نیات محبان، نیات اولیاء، و انبیاء نیات که
 نیات و ها ارادت گیرد، جاي آدمی وجود در بیشتر پروردگار، به عشق و معرفت هچ هر و است
 در خداونـد  معرفـت  و محبـت .گـردد  مـی  اصالح او نیت و گردد می تر کمرنگ او در الهی غیر

 از چنان و گیرد می فرا الهی محبوب به عشق را آنان وجود سراسر که رسد می بدانجا تا منتهیان
 بـا  کردنـد،  حضرت قصد چون نیاورند، در آخرت و بدنیا پاي«  که گردند می فارغ اهللا سوي ما

 از رازي نجـم  قـول  به که کسانی )25 ص:1377 القضات، عین(. »حقا اولیائی انتم گفتند، ایشان
                                                

 کس هر دل در را آن خدا که است نورى علم، ؛»یشاء من قلب فی  اللّه یقذفه نور العلم«: فرمودند) ص(پیامبر ـ1
 )17ص الشریعه، مصباح(. افکند مى بخواهد که
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 اعمـال،  همـۀ  در و آورنـد  مـی  جـا  بـه  را متعـال  پروردگار بندگی عاشقان چون عشق اضطرار
  )97ص: 1352 الدین، منج.(نداند الهی محبت جز منظوري

  عادت از گزیدن دوري ضرورت
 قـرار  توجـه  مـورد  آن، اصـالح  و نیـات  بـاب  در عرفـانی  هاي آموزه در که نکاتی دیگر از
 این از. است اعمال انجام در عادت به ابتالي از گزیدن دوري لزوم و عمل به توجه است، داده

. اسـت  شـده  نکـوهش  گیرد، انجام تنی و توجه بدون و عادت سر از که طاعتی و عمل منظر،
 وارد خللی عمل، در اگر حتی که است آن بر و دانسته عمل قرین را نیت هجویري، ابوالحسن

 در القضـات  عـین ) 5ص: 1384 هجـویري، .(است معذور بنده باشد، صحیح نیت چنانچه شود،
 جـز  نبـود  ثمره هیچ آنرا صاحبدل، بفرمان نه بود عادت راه از اعمال چون« : گوید می باره این

 شیخ )49 ص:1377 القضات، عین( .»مذموم صفات دیگر و عجب و شرك و ریا و نفاق زیادت
 مطرح عمل شروع نقطه عنوان به نیت به دادن توجه با را امر این سهروردي، عمر الدین  شهاب

 تراسـ  را خـود  نیـت  کـار  ابتداي باید سالک و است عمل اول نیت، وي منظر از. است کرده
 نخواهـد  مغبـون  نشد، عمل انجام به موفق مانعی، هر دلیل به عمل اثناي در اگر که چرا گرداند

. »باشد تر تمام او منزل نهایت در است تر محکم او طلب اساس بدایت در« آنکه رو این از. بود
  )196ص: 1386 سهروردي،(

 حـذر  بـر  عـادت،  رسـ  از عمـل  انجـام  از فـرد  همـواره  صوفیانه، هاي اندیشه در رو این از
 عمل تنها نه عمل، به توجهی  بی و عادت رایاست؛ز شده خوانده فرا نیت با عمل به و شده داشته

. اسـت  اعمـال  نیکـوي  آثـار  از نشـدن  برخـوردان  و خسـران  موجـب  بلکـه  ، سازد می اثر بی را
 و خوانـد  یم فرا دینی نیت هم آن و نیت با عمل به عادت روي از عمل از را فرد القضات، عین
 از نـه  عـادت  امـا  »تهتـدوا  تطیعوا ان و « است هدایت سبب صالح عمل دوست اي« : گوید می

. »ندهـد  ثمـري  هـیچ  تـرا  بـودان  عـادت  چـون  و کنـد،  او کـار  بـود  بفرمان چون. بود طاعت
  )56 ص:1377القضات، عین(

  گیري نتیجه
در پس انجـام یـک عمـل    تر آمد، اهمیت نیت و یا منظوري که  با توجه به مطالبی که پیش

هاي اسالمی و عرفانی دو  این اهمیت در آموزه. قرار دارد، در سنجش اعتبار فعل، آشکار گشت
عارفان و اندیشمندان مسلمان از دیرباز، مباحث عمیق و مهمی را در این باره . صد چندان است
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یط و اسرار نیـت، بـه   صوفیه در آثار خود در تعریف نیت، انواع نیات و بیان شرا.اند مطرحکرده
توان قـدرت،   از منظر ایشان، عوامل مؤثر در انجام یک فعل را می. اند  مطالب مهمی اشاره کرده

اي انسان را به انجام  نیت، و علم بر شمارد؛ قدرت، خادم نیت است و تا زمانی که میل و انگیزه
رفی، نقش نیت در اعمـال بـه   از ط. شود فعلی وا ندارد، قدرت انجام فعل به مقدور، تبدیل نمی

ابوحامـد غزالـی   . ساز است که سنجش اعمال و ارزیابی آن در گرو نیت است قدري سرنوشت
نیت روح عمل اسـت و عمـل بـی نیـت     ... « :  گوید در اهمیت جایگاه نیت و حقیقت نیت می

ه گوینده نیت آن نیست ک... صادق، ریا و تکلیف است، و این سبب مقت است نه سبب قرب و
. ( »...به دل گوید که نیت کردم، بلکه انبعاث دل است که به منزلت فتوح باشد از بـاري تعـالی  

  )654ص: 1377، غزالی
 حـب  دنیـوي،  نیات غایت کرد؛ بندي طبقه دنیوي و دینی کلی دسته دو در را نیات توان می

 از عارفان دیدگاه از یاتن برترین اما. است الهی حب و اخروي پاداش دینی، نیات غایت و دنیا
 تنها بلکه اخروي، نعمات و بهشت حب نه و دارند سر به دنیا شوق نه که است وارستگانی آن
 نیـات  تفـاوت  سـبب  آنچه اما. فارغند او جز چه هر از و یند او خشنودي و پروردگار طلب در

 آن ترك یا انجام هب رغبتی باشد، نداشته علم اي مسئله باب در آدمی تا که چرا است علم است،
 کـه  علمـی  نـور  از راستین ایمان نداشتن و تقوي از ماندن دور واسطۀ به ها انسان بیشتر. ندارد

 از و گردنـد  مـی  شـقاوت  دچـار  جهل، همین واسطۀ به و محرومند تاباند، می دلها بر پروردگار
ـ  مـی  دور کنـد،  ایجـاد  آنـان  در را او شـوق  و حق معرفت که علمی به دستیابی  ایـن  در. دمانن

 چـون « : گوید می القضات عین چنانکه.  است فراخواندهشده اخالص علم طلب به زمینه،سالک
 آخر بود؟ مبرور و مقبول تو اعمال تا نکنی طلب اخالص علم چرا... است باطل شرك با عمل
 آن. همسلم و مسلم کُلِ علی فریضه العلمِ طَلَب! هیهات نه؟ علم طلب و است فرض دنیا طلب
 اولیاي و انبیاء اما) 287 ص:1377 القضات، عین.( »نیاید درست آن بی... که است اخالص علم
 و دارنـد  خود با را طاعات و ها نیکی همه ارادت دارند، استوار باوري و راستین ایمانی که خدا

  . سازد می دور اهللا سوي ما ارادتی از را آنان ایمان، حقیقت
 از را فرد عارفان،. است عادت از گزیدن دوري و نیت به توجه فیهصو تعالیم در دیگر نکتۀ

 و عـادت  کـه  چـرا  خوانند، می فرا نیت با عمل به و دارند می حذر بر عادت سر از عمل انجام
 آثار از نشدن برخوردان و خسران موجب بلکه ، سازد می اثر بی را آن تنها نه عمل به توجهی  بی

  . است اعمال نیکوي
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ها، مؤمن راستین اشتیاق و ارادتی درونی  این نه تنها در نماز که در همۀ اعمال و عبادت بنابر
به انجام عمل براي تقرب به پروردگار دارد و آنچه در این میان مقبول است همین برانگیختگی 

منـدي از   توجهی و یـا بـدون بهـره    درونی در راه بندگی است و نه لفظی که از سر عادت یا بی
از دیگر سو، چنانچه اعمال به مقاصد و نیات ناصـواب و  . شود درونی بر زبان جاري میانگیزه 

ساز و سبب واقعی انجام آن باشد، نه تنها  اي نفسانی و دون، زمینه غیر الهی انجام گیرد و انگیزه
نیـز ضـمن   اوراد االحبـاب  باخرزي در . کمالی در پی ندارد بلکه موجب زیان و پشیمانی است

باره اهمیت توجه به خـدا در اعمـال آمـده     خواندن عبادت و علم بدون قصد قربت، درثمر  بی
جمله عبادت و علم ترا که موجب قربت است به خداي، اگر نیت قلب به آن مقرون ... «: است

و اصل نیت نظـر تسـت   . »فانما االعمال بالنیات«نبود عمل جوارح را هیچ قدر و قربت نباشد، 
  )224ص: 1385،باخرزي. (»یا به رجابه خداي به خوف، 

 ها انسان رو این از. است اهللا الی قرب براي همت داشتن مقصور نیات، برترین  میان، این در
 پروردگـار  قرب جز نیتی که یابند دست معرفتی چنان به خویش، ایمان تقویت با بکوشند باید

  .نباشد آنان با
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 از دسترسـی  قابـل ( تهران دانشگاه: تهران دهخدا، نامه لغت):  1372( اکبر لیع دهخدا، ـ7

 .)>http://www.vajehyab.com/dehkhoda <دهخدا آنالین نامه لغت
 مدرس تقی محمد :تصحیح و مقدمه با ،غزنوي سنایی دیوان. ابوالمجد غزنوي، سنایی ـ8

 .)1388(سنایی انتشارات: تهران هفتم، چاپ رضوي،
 اصفهانی، عبدالمؤمن ابومنصوربن :ترجمه ،المعارف عوارف. محمد عمربن سهروردي، ـ9
 .)1386( فرهنگی و علمی انتشارات: تهران انصاري، قااسم اهتمام به

 .االسالمیه دارالکتب: تهران ،1ج ،االحکام تهذیب). 1365( طوسی، شیخ ـ10
 عسـیران،  یـف عف :تحشیه و تصحیح و مقدمه با. تمهیدات. عبداهللا همدانی، القضاه عین ـ11

 .)1386( منوچهري انتشارات: تهران هفتم، چاپ
 :اهتمـام  بـه  ،3 و2 و ا جلد ،همدانی القضات عین هاي نامه.عبداهللا همدانی، القضاه عین ـ12

  .)1377( اساطیر: تهران اول، چاپ عسیران، عفیف و منزوي علینقی
 :کوشـش  بـه  خـوارزمی،  مؤیدالدین :ترجمه ،دین علوم احیاء. محمد حامد ابو غزالی، ـ13

 .1377: تهران دوم، چاپ خدیوجم، حسین
 .)ق.ه1419( االسالمی دارالکتاب: حلب ،الدین علوم احیاء. ابوحامدمحمد غزالی، ـ14
 ، الشریف محمودبن و محمود عبدالحلیم :تحقیق القشیریه، الرساله. ابوالقاسم قشیري، ـ15
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 .)ش1374(بیدار: قم
 :، مقدمه، تصحیح و توضیحاتالکفایه حالهدایه و مفتا مصباح. کاشانی، عزالدین محمود ـ16

 .1389انتشارات زوار، : تهران. عفت کرباسی و محمد رضا برزگر خالقی، چاپ چهارم
 االزهریـه  المکتبـه : القـاهره  ،التصـوف  اهـل  لمـذهب  التعرف محمد، ابوبکر کالبادي، ـ17

 .)ق.ه1412(للتراث
 ).ش.ه1365(االسالمیه دارالکتب: تهران ،الکافی. یعقوب محمدبن االسالم ثقه کلینی، ـ18
 .البیت آل مؤسسه: قم ،11ج ،الوسائل مستدرك). ق.ه1408( نوري، محدث ـ19
 محمد :تصحیح و مقدمه با. التصوف لمذهب التعرف شرح ابوابراهیم، بخاري، مستملی ـ20

 .)1373(اساطیر انتشارات: تهران روشن،
 حسینی حسین :ماماهت و سعی به ،المعاد الی المبدأ من العباد مرصاد. رازي الدین نجم ـ21

 .)1352( مجلس چاپخانه اللهی، نعمت
 سـید  :ترجمـۀ  و مولـه  ماریژان :مقدمه و تصحیح با. الکامل االنسان عزیزالدین، نسفی، ـ22

 .)1379( طهوري انتشارات: دهشیري،تهران الدین ضیاء
 :تعلیـق  و تصـحیح  مقدمـه، . المحجـوب  کشف. عثمان بن علی ابوالحسن،  هجویري، ـ23

 .)1384( سروش: تهران. دوم اپچ. عابدي محمود
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