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چکیده
یکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی میکند مسأله حسن نیت است .حسن نیتت یتم مفهتو
اخالقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عد شناخت دقیق آن و بخصوص معلو نکردن حدود
و ثغور آن ،سبب شده است که از یم سو ،معتقدین به این مفهو محل بته کتارییر آن را در برختی علتو
نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سو دیگر در جنبه دینی معطوف به فقته ،نتتوانیم جایگتاه حستن
نیت را و اینکه این مفهو اخالقی دقیقا چه نسبتی با معنا آن درفقه ما دارد دریابیم .در متون عرفانی ،حسن
نیت ،مقصود درونی از انجا عمل است .حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبتار و ارز
بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی ،میزان سنجش اعتبار و ارز

اعمتا ،

اعما به شمار رفته است.

اما ورود یسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهو اساسی اخالق حسنه و
نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد
پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهو حسن نیت در علم اخالق ،عرفان و حقوق اسال است.

کلید واژهها:
حسن نیت ،سوءنیت ،اخالق حسنه ،نظم عمومی.

1
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 -استاد تما رشته فقه و مبانی حقوق ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .نویسنده مسئو bagheri@ut.ac.ir :

 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.3
 -دانشجو رشته فقه و مبانی حقوق ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

پیشگفتار
 -1مقدمه
حسن نیت یا حسن ظن از مفاهیمی است که محل بحث از آن علم اختالق استت .حستن نیتت
مفهومی است که به صورت کلی در منظومه دین جایگاهی ویژه و مستحکم دارد .ابن عربشاه به نقل
از برخی حکماء 1آورده است :علم دارا اعضایی است که سر آن تواضع و مغز آن معرفتت و زبتان
او راستی و قلبش حسن نیت و دو دستان او رحمت است و( . ...ابن عربشاه )121 :1221،برخی نیتز
یفتتتهانتتد :راس حکمتتت عاعتتت خداونتتد و مقتتد داشتتتن حستتن نیتتت در هتتر کتتار استتت( .ابتتن
عبدالبر )221/2 :1891،بر این اساس ،حسن نیت امر ممدوح و مطلوب است که جایگاه بلنتد را
نیز برا آن ترسیم کردهاند.
از سو دیگر و با تأکیدات فراوانی که بر رعایت حسن ظن در روابط اشخاص شتده استت متا
شاهد این هستیم که در فقه ،بسیار از احکا وجود دارد که هر چند از سو فقهاء تأکید شتده امتا
حتی اشارها به اثر حسن نیت در به وجود آمدن آن نیز نشده .با این حا اثر ایجابی حسن نیت بتر
احکا مبرهن است مانند اثبات زنا ،کته در آن حستن نیتت بستیار را در احکتا نستبت بته عتد
مجرمیت زناکار میبینیم .اما در احکا دیگر نیز شاهد هستیم که احکامی وجود دارند کته نته تنهتا
داللت بر حسن ظن ندارند بلکه تنافر تامی با حسن نیت را در ذهن تداعی میکند ماننتد کستی کته
مالی از غاصب خریده و او را در هرصورت با رجوع مالم مسئو جبران خسارت میدانند.
وجود چنین وضعیتی در فقه ما و جایگاه مبهم حسن نیت در آن که ناشی از ابهتا در چگتونگی
رابطه معنایی حسن نیت در اخالق و فقه است ،سبب شده است بسیار از کسانی که قصد کنکتا
در مسائلی مانند نظم عمومی یا اخالق حسنه را دارند نتوانند مرزبنتد و شاخصتههتا آن را فهتم
کرده و از خلط مباحث در این امور دور بمانند .مسأله بسیار مهم دیگر که به تبتع همتین ابهتا و در
مطالعات تطبیقی خودنمایی میکنتد یستتر

روزافتزون بحتث از حستن نیتت در علتم حقتوق و

مشخص نبودن موضع دقیق حقوق اسال در این مورد است.
 -4تعریف حسن نیت
عبارت حسن نیت مرکب از دو واژه است که شامل حسن و نیت میشود .در مورد حستن یفتته
1

 منظور او از برخی حکماء اما صادق(ع) است کته در کتتاب کتافی ایتن حتدیث را از ایشتان نقتل شتده استت.نم:کلینى،الکافی ،دارالکتب اإلسالمیة ،ج ،2ص  ،29چهار 1241 ،ه ق.
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شده است :الحُسْنُ :نقیض القُبح؛ و الجمع مَحَاسِنُ .حسن مختال

قتبح و زشتتی استت و جمتع آن

محاسن است( .جوهر  )2488/1 ،1214:فالْحُسن ضِدُّ القبح یقا رجلٌ حسن و امْرَأة حسناءُ .حستن
ضد قبح است و یفته میشود مرد نیکو یا زن ختوب(.ابن فتارس )11/2 :1242:الحُسْتنُ :نَعْتتل لِمتا
حَسُنَ .حسن نعت کسی است که خوب است(.صاحب بن عباد )291/2 :1212،الحُسْتنُ :عبتارة عتن
کلّ مبهج مرغوب فیه .حسن هر چیز سرور آفرینی است که نسبت به آن تمایل وجتود دارد(.راغتب
اصفهانی)231 :1212،
در مورد معنا لغو نیت نیز یفته شده است :نتو اممت َر نیًتةأ :أ أضتمره و عقتد علیته .قتا
النبی(ع) :إِنما امعما بالنیات ،و لکل امرئ ما نو (.حمیر  )2942/14 ،1224،نو اممرَ نیًةأ بمعنا
پنهان ساختن قصد و بستن عقد بر اساس آن است .چنانکه حضترت رستو (ص) فرمودنتد :اعمتا
مطابق نیات است و هر کس نیتی دارد .و نَوَیْتُ کذا :أ قَصَدْته(.صاحب بن عباد )224/14 :1212،و
نَوَیْتُ کذا یعنی قصد چیز را کرد .نَوَیْتُهُ( :أَنْوِیتهِ) قَصَتدْتُهُ(فیومی،بیتتا )231/2 :چنانکته نَوَیْتُتهُ بته
معنا أَنْوِیهِ و قصد کردن یم چیز است .در واقع نیّت عبارت است از برانگیخته شدن نفس و میتل
و توجّه آن به چیتز کته غتر

و مطلتب استت یتا در دنیتا و یتا در عُقبتا(.فیض کاشتانی:1391،

242و )241یا نیّت به معنا وسیع کلمه ،حرکتى است که بدان وسیله اراده بته ستو کتار معیّنتى-،
خواه برا فراهم کردن ،یا برا رسیدن به آن -رو مىآورد(.دراز)144 :1391:
بر این اساس ،حسن نیت به معنا قصد نیکتو و داشتتن اراده ختوب در متورد دیگتران استت.
اخالقیون در کتب خود به ندرت به تعریت

حستن نیتت و یتا واژه متضتاد آن یعنتی ستوء نیتت و

مترادفات آنها پرداختهاند .چنین رویکرد در این وضعیت چندان هم قابل انتقاد نیست زیترا مستلما
در جامعها که دین مبنا فکر مردمانش بوده است و در تما زوایا زندیی آنتان نقتش آفرینتی
کرده ،ارائه تعری

دقیق از این مفاهیم شاید چندان الز نبوده است و حتی ممکتن استت بته دلیتل

معلو بودن چنین مفهومی برا ایشان ،دست به تعری
بینی به معنا خو

آن نزده باشند .باید دقتت کترد کته ختو

باور نیست.

 -3جایگاه حسن نیت در اخالق
 -1-3انواع حسن نیت
اما حسن ظن خود بر دو نوع است و هر دو مورد آن نیز مورد تأیید و تأکید قترار یرفتته استت؛
نوعی از آن حسن ظن نسبت به خداست که با توجه به جایگاه بسیار عالی خداوند متعتا و منشتاء
تما خوبیها بودن او در دین اسال  ،چنین امر عبیعی است .از امتا صتادق(ع) روایتت شتده کته
فرمود :حسن ظنّ به خدا این است که به غیر خدا امیدوار نباشتى و جتز از یناهانتت نترستى(.فیض
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کاشانی )318/1 :1312،رجاء یعنى حسن ظنّ به خدا داشتن و در هر مرتبه متوقّع رحمت او بتودن و
به مضمون ال تقنطوا اذعان نمودن ،و بر این اصل متفترّع استت عتد یتأس از رحمتت الهى(.شتهید
ثانی)12 :1311،
در مورد نوع دو حسن ظن ،که حسن ظن بته خلتق استت نیتز تمجیتد بستیار وارد شتده و
یفتهاند :حسن ظن و یمان خوب ،با دیده خو بینى به مرد نگریستن و نظر خوب به مرد داشتتن
است .ایر دیدید کسى کار انجا داد که دو پهلوست ،هتم متىتتوان آن را ختوب دانستت و هتم
مىتوان بد

پنداشت .حسن ظتن و ختو یمتانى آن استت کته بته رفتتار او از دیتده درستتى و

پسندیدیى نگریسته شود و او را بدکار نخوانند(.صدر )344 :1318،حسن ظن در مورد مسلمان ایتن
است که عمل مسلمان را بر بطالن و فساد حمل نکنی(.کاشت

الغطتاء )211/2 :1391،همچنتین در

کتب اخالقی آمده است :از بزریمهر سؤا کردند :ا ّ النّاس اولى بالسّعادة؟ قا  :اقلّهم ذنوبتا .یفتنتد
دین خدا چیست؟ و دین شیطان چیست؟ یفت دین خدا احسان است و حسن نیّت ،و دین شتیطان
سیّئات است و خسّت نیت .یفتند حسن نیّت چیست؟ یفت راه میانته یترفتن و در احتوا احتیتا
واجب داشتن و جوانمرد کردن(.ناشناخته )123 :1311،برخی از اخالقیون نیز هر دو این متوارد را
در تعری

خود آوردهاند و یفتهاند :حسن نیت همچنان که مذکور شد ضد بدیمانى به خدا و خلق،

و حسن ظن به آنها است(.نراقی)232 :1319،
چنانکه در تعاری

حسن نیت آمد حسن نیت داشتن نه تنها نسبت به خداوند باید وجود داشتته

باشد بلکه نسبت به انسانها عاد نیز تأکیدات فراوانی بر حسن نیت داشتن وجتود دارد .بنتابراین
حسن نیت داشتن ذاتا امر مطلوب است و یم مسلمان واقعی فرد خو

بین و امیدوار است.

 -4-3جایگاه انواع حسن نیت
 -1-4-3حسن نیت به خدا
بهترین نوع از حسن نیت که در مورد آن سفارشات بسیار شده و صراحتا از آن نتا بترده شتده،
حسن نیت نسبت به خداوند کریم است .اما صادق(ع) حسن نیتت بته خداونتد متعتا را عبتادت
دانسته اند(،ورا  )111 :1328،و پیامبر اکر (ص) آن را از بهترین عبادات دانستهاند( .ابشتیهی:1888 ،
 )32علت چنین توجه و دیدیاهی نسبت به حسن نیت به عرز زیبا در حدیثی دیگتر آمتده استت.
اما محمد باقر(ع) از قو حضرت رسو (ع) در قسمتی از روایتی بلند در این مورد فرمودهاند :نباید
آنها که عمل مىکنند به اعما خود تکیه کنند .همان اعمالى که برا درك ثواب از من مىکنند زیترا
ایر آنها خود را رنج دهند و عمرشان را در عبادت من به سر برنتد بتازهم در پرستتش متن تقصتیر
کارند و به کنه عبادت من نرسند در آنچه جویند از کرامت و نعمت من در بهشت و درجات بلند در
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جوار من ،ولى باید به رحمت من اعتماد کنند و به فضل و بخشش من شاد باشند و به حسن ظتن و
خوشبینى به من اعمینان کنند زیرا در این صورت رحمت من آنان را جبران کند و بخشتش متن بته
آنها برسد .با رضوانم و آمرز

من به آنها جامه عفو در پوشد زیرا منم خدا بخشاینده و مهربتان و

بدان نامیده شد (.کلینی)183/2 :1311،
نکته جالب این است که کرامت حق تعالی در فراز قبل از ستر قتدرت انحصتار خداونتد و از
جهت بخشندیی یم قو بر ضعی

نیست بلکه این رحمت خداوند ناشی از یکی از صفات نیتم

دیگر است هر چند که حتی ایر خداوند قادر ،عادالنه داور کرده و بندیان را عقاب کند باز همتین
هم مستوجب حمد است اما آنچه که به عنوان اخالق از سو خداونتد جبتار توصتیه فتراوان شتده
است در خود او بیش از همه جلوه داشته و سرمشقی برا روابط انسانی است کته چگونته در امتور
فقهی و یا حقوقی که انعطاف در آنها در بسیار موراد رعایت نمیشود میتواند در روابط شخصتی
رعایت یردد.
از معصو (ع) روایت شده است :هریز بنده مؤمنى به خداوند عزیز و جلیل حستن ظتن نشتان
نمى دهد مگر آنکه خداوند متعا با او بر اساس همتان ظتن و یمتان نتیکش رفتتار نمایتد چتون
خداوند ،کریم است و شر دارد از اینکه با یمان و امید بندها

مخالفت کند .بنابراین یمانتان را بته

خداوند نیم یردانید و به سو او میل و رغبت نشان دهید که خود

مىفرماید:الظَّانِّینَ بِاللَّتهِ ظَتنَّ

السًوْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السًوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ(.ابنفهتدحلی )214 :1311،بته همتین جهتت در متورد
روایت اما صادق(ع) که فرمودند :حسن النیة بالطاعة یفته شتده معنتا آن ایتن استت کته عبتادت
صحیح و مقبو آن است که با حسن نیت باشد .خالص باشد و ریا و سمعه نداشته باشد و مانند آنها
نداشته باشد و همراه با اعاعت از ائمه حق(ع) باشد(.مجلسی ،بیتا)212/21 :
حسن ظنّ به حقّ تعالى ،دلیل بر کما ایمان و معرفت است و سوءظنّ ،دلیل بر نقصان آنهاست
چه ایر بنده مؤمن ،عارف شود بر غنا حقّ -جلّ و عال -از ما سوا خود و از عاعت عباد و بداند
آنکه وجود آنها و عاعاتشان ذرّها در ملم حقّ تعتالى باعتث کمتا و زیتادتى نیستت و همچنتین
معاصى ایشان بلکه عدمشان ذرّها باعث قصور در مملکت او نمىیردد خواهد دانست کته عاعتات
صاحبان عاعات را مقدار در نزد او نباشد و حاصل و ثمره از برا خداونتد در وجتود و عاعتات
ایشان نیست(.میرزاباباشیراز  )241/2 :1323،بنابراین برا رسیدن به غایت انستانیت از همته راههتا
آسانتر و نتیجهبخشتر ،حسن ظن به خداوند است چرا که رفتار خداوند با بندیانش متناسب استت
با یمانها آنان نسبت به و  .ایر بنده حسن ظنّ به خداوند داشت پتادا
مىکند و ایر بدیمان بود نتیجه شرّ و بد نصیبا

خیتر و نیتم دریافتت

خواهد شد(.بحرانی)33 :1318
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 -4-4-3حسن نیت به خلق
در کالمی از امیرالمومنین(ع) آمده است :حسن النّیّة من سالمة الطّویّة .نیکتویى نیتت و قصتد از
سالمتى نهان است یعنى ناشى از سالمتى و خوبى باعن و خو هتا و اختالق متىشتود( .آقاجمتا -
خوانسار  )392/3 :1322 ،فکر نیکو داشتن نسبت به دیگران امر استت کته جتدا از شخصتیت و
درونیات انسان نیست به این معنا که فرد هر مقدار دارا سالمت نفس و پاکی درون باشد دیگران را
نیز مانند خود میبیند و نمیتواند آنها را چنان تصور کند که خود نیست .در واقع هر فرد به مقدار
که خود خوب است دیگران را نیز معموال انسانها خوبی میبیند مگر خالف این امر بتر او ثابتت
شود و این خصیصه را میتوان به هر خلق نیکی تسر داد .به همین جهت از امتا صتادق(ع) نقتل
شده است :حسن الظّنّ اصله من حسن ایمان المرء و سالمة صدره :حسن ظنّ و یمان نیتم ،ناشتى
مىشود از حسن ایمان ،هر چند آدمى ایمانش قایمتر است و سینها

از تیریتى و ستیاهى ستالمتتر

است حسن ظنّ او به خدا بیشتر است( .شهیدثانی)112 :1311 ،
در واقع یکی از ثمرات ایمان به خدا و عرفان و از معیارها بلوغ در دیندار واقعی ،حسن ظن
به خداوند قادر و مرد است و در میان فضائل اخالقی فراوانی که وجود دارد یکی از سنگ محمها
و ترازوهتتتا رشتتتد آنهتتتا را حستتتن ظتتتن قتتترارداده و حتتتتی برختتتی آن را از اجتتتزا دیتتتن
دانستهاند(.مسکویه ) 34 :1319،غالبا نیز اینگونه است کته کستانی کته بتدبین بته دیگتران نیستتند و
دیگران را قضاوت نکرده و نیت و فکر خوب نستبت بته دیگتران دارنتد در ستالمت نفتس و د و
سبقت از دیگران در حسنات اخالقی پیشرو هستند .تا جایی که برخی آن را در کنار اخالق خو

و

مواظبت بر اوقات نماز موجب صحت عمل و حصو خیر عظیم و به دست آوردن کلیدها دنیتا و
آخرت دانستهاند( .بونی )299 :1221،و به همین علت اما زین العابدین(ع) چنین دعا کردهاند کته:وَ
أْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّیًة ،یعنی نیّت و انگیزه او را نیکو یردان(.صحیفه سجادیه)81 :1392،
حسن ظن به مسلمانان ،اصلى است ثابت در دین و تکل

تعرف فساد ،منهتى عنته استت بلکته

متشابهات را نیز بر یکدیگر محکم نگیرند .بلکه به اشاره تنبیه کنند ایر بازایستد و اال بگذرانند مگتر
آنکه از او فهمیده باشند که این مؤاخذه را مىخواهد تا بر یکدیگر ثقیل نباشند(.فیض کاشانی:1311،
 )213بنابراین بر هر بنده الز است که :یمان بد به هیچ یم از مسلمین نبرد و یفتار و کردار ایشتان
را حمل بر بد ننماید بلکه هر عملى از هر که مىبیند و هر سخنى از هر که مىشنود باید آن را بته
بهترین محامل حمل کند و تکذیب او را نکند و ایر احتما بد به خاعر او یتذرد و هتم ختود را
خطاکار شمرد و خود را بر آن ندارد تا چون چند یذرد این صفت ملکه او مىشود و بتدیمانى از
خاعر او مرتفع مىیردد( .نراقی)232 :1319،
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البته نوع دیگر از حسن ظن نیز وجود دارد که در آن فرد به خود حسن ظن دارد .این امر ایتر
تا حد باشد که باعث حفظ عزت و کرامت مومن شود اشکا نداشته و حتی ضرور است اما ایر
بیش از حد خود شود موجب خطر است چنانکه یفته شده است :کسی که تکبّر مىکند کسى که بته
بعضى از مفاخر یاد شده دسترسى دارد بر کسى که به آن دسترسى ندارد یا بر کسى که به اعتقاد و
پایینتر از اوست احتجاج مىکند و بسا که در پیشگاه خدا متعا مانند او یا برتر از او باشتد ماننتد
عالمى که به علم خود تکبّر مىکند بر کسى که داناتر از اوست ،چون ختود را اعلتم متىدانتد و بته
خود

حسن ظنّ دارد(.فیض کاشانی)321/2 :1312،

 -2جایگاه حسن نیت در فقه
در بسیار از تعامالت فقهی ،هر کس که به هر عنوان با دیگر مناسباتی در محدوده امور فقهی
یافته است ،چه به عنوان عرف معامله و یا در امر جزایی و یا به عنوان قاضی و هر متورد متصتور
دیگر ،به دلیل عد آیاهی کافی نسبت به عرف خود نحوه تعامل خاصی را ممکن است داشته باشتد
اما این حالت باید با پیش فرضی توأ با حسن نیت باشد .بنابراین در مورد هر کتس یتا عملتش ،در
حالت عاد  ،بهتر است حسن ظن داشته باشیم.
به همین جهت در فقه امامیه نیز برخی سخن از حسن نیت آوردهانتد و آن را در احکتا خمسته
تکلیفیه آورده و حسن نیت و حسن ظن را مطلقا امر مستتحب دانستتهاند(.شتیخحرعتاملی:1212،
 )142/3حسن ظن ،اعتقاد به این است که در مورد کارها دیگران با فکر نیکو نسبت بته کتار
برخورد شود و اعتقاد به صحت عمل او داشته باشیم بدون اینکه به مسائل بیرونی توجهی کنیم .ایتن
یعنی ظن و اعتقاد هر چند امر غیر اختیار است اما مقدماتش مانند پتاالیش نفتس و تمترین بتر
دست یافتن به آن اختیار است بنابراین دستیابی آن از عریق تکلی

به اسباب دستیابی به آن میستر

است(.روحانی)82/1 :1213،
نیت از مسائلی است که در هر عمل فقهی اراد و حتی اعما مرتبط با احکا فقهی خودنمتایی
میکند .در تعری

نیت آمده است :نیت عبارت است از همان داعى بر فعل که آدمى را بته عمتل وا

مىدارد نه خصوص یذراندن به خاعر یا یفتن به زبان(.میرزا قمی )149/1 :1213،و یا نیّت یعنتى
خطتور در ذهتن و وجتود ذهنتى دادن بترا عملتى کته بترا خداونتد متعتا متىخواهتد انجتا
دهد(.موسو بجنورد )311/2 :1241،
 -1-2نیت در عبادات
اما بحث از نیت در فقه امامیه در قد او به دو دسته تقسیم میشود :یکی اعما عباد که نیت
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در آن واجب است و دسته دیگر امثا معامالت و جزائیات است کته وجتوب نیتت در آنهتا منتفتی
است .البته این به معنا غیرممکن بودن داشتن نیت در مورد آنها نیست .در اعما عباد  ،نیتت امتر
بسیار مهمی است زیرا ایر نیت مطلوب شارع در آن رعایت نشود مانند این استت کته هتیچ کتار
انجا نشده باشد.
نیت که در عبادت شر است غیر از قصد به جا آوردن فعل است زیرا هر فعل اختیتار چته
عباد باشد یا غیر عباد  ،بدون قصد امکان تحقق پیدا نمیکند و اثر ندارد .پس نیت چیتز استت
عالوه بر قصد ،چه مضافا به اینکه باید عبادت به عالوه باید تعیین کننده نوع عبتادت نیتز باشتد کته
مثال نماز ظهر است یا عصر ،و واجب است یا مندوب ،اداء است یا قضتاء و غیتره .بستیا از قتدما
یفتهاند :نیت ،خطور دادن عمل عباد است در ذهن و قلب؛ یعنی تا وقتی مکل

به عبادت مشغو

است این خطور قلبی باید وجود داشته باشد .چنین کار عادتا غیر ممکن یا بسیار دشوار است زیرا
حواس انسان هر لحظه ممکن است به این سو و آن سو متوجه یردد و خطور ببا  ،یعنی یاد داشتتن
در د را فعال از دست بدهد و به همین لحاظ است که آنان استدامه حکمی ،نه استتدامه حقیقتی را
کافی دانستهاند .استدامه حکمی به این معناست که مکل

در حا عبادت نیتی نکند که بتا نیتت او

او که انجا عبادت است منافات داشته باشد .متاخرین مییویند که نیتت معتبتر در عبتادت ،وجتود
انگیزه و داعی بر آن عبادت است .انگیزه عاملی است که انسان را به انجا دادن عمل متیخوانتد بته
یونها که هر وقت از و بپرسند که چه کار انجا میدهد و برا چه آن را انجا میدهد بگوید:
عبادت برا خدا و امتثا امر او و این انگیزه از آغاز اتیان عمل عباد تا پایان حقیقتا وجتود داشتته
باشد(.فیض)319 :1328،
بنابراین برا انجا یم عمل صحیح عباد نیت الز است و برا رسیدن به باالترین کیفیت در
عبادات فقهی ،حسن نیت الز است چنانکه در مورد اعتکاف یفته شده است :رستیدن بته درجتات
باال به وستیله اعتکتاف جتز بتا اختالص و حستن نیتت از ابتتدا اعتکتاف تتا انتهتا آن حاصتل
نمیشود(.صدر)321/2 :1224،
برخی فقها اهل سنت نقش حسن نیت را در احکا خود بسیار پر رنگ کردهاند به عتور کته
حتی با استناد به حسن نیت فاعل در انجا فعلی که حرا میدانند آن را نه تنها مجاز میداننتد بلکته
آن را از عبادات نیز دانستهاند -چنانکه با دستاویز استحسان معمتوال صتدور چنتین احکتامی دور از
ذهن نیست -خوارزمى در کتاب کافى آن را آورده است .ایر نیت کند کته بتا آن قلتب ختود را بته
سمت عاعت الهى سوق دهد در زمرة عاعات است و ایر بخواهد غنا نیترو بیشتتر بترا انجتا
دادن یناه به و ببخشد و و را بر ارتکاب معصیت تقویت کند حرا است .ابن حز و غزالتى بتر
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این نظرند(.مختار و صادقی)2312/3 :1218،
 -4-2حسن نیت در اعمال حقوقی
در انجا عقود و ایقاعات ضرورتی برا حسن نیت و یا حتی ابراز نیت و یا حسن نیت داشتتن
وجود ندارد یعنی فرد میتواند معامالتی انجا دهد و سوء نیتی نیز از انجا معامله و قترارداد داشتته
باشد .مثال ممکن است کسی زنش را عالق دهد به خاعر لجباز با پدرزنش .در چنین متورد بتر
عکس بحث عبادات نداشتن نیت درست ،دلیل بر بطالن عمل عالق نمیشود یا ممکن استت فترد
عقد کفالت ببندد کفیل دیگر شود به این قصد که او را فرار دهد که در اینجا هم سوء نیت کفیل
سبب خدشه به خود عقد کفالت نیست.
البته فرد از نظر داشتن سوء نیت خود معاقب است و حتی یفته شده این انگیزه یتم و نداشتتن
حسن نیت یم ظلم قبیح است(.کاش

الغطاء )213/1 :1391،و مرو است که :کستى کته متالى از

دیگر بر سبیل دین بگیرد و نیّت ادا کردن نداشته باشتد بته منزلتة دزد خواهتد بتود(.نراقی:1221،
 )294از انگیزه در قانون مدنی هم که متخذ از فقه امامیه است به عنتوان جهتت معاملته یتاد شتده و
یفتهاند :جهت معامله عبارت از داعى است که قبل از معامله در هر یم از متعاملین پیدا متیشتود و
سبب انجا معامله مییردد ،مثال کسى که مقرو
نماید .جهت فرو

است خانة خود را میفروشد تا قر

خود را ادا

خانه تأدیه دین است .جهت امر است که هر یم از متعتاملین قبتل از معاملته

تصور مینماید تا به وسیلة انجا معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید .جهت متعاملین را بر متى
انگیزد که معامله را انجا دهند تا بتوانند به منظور خود نائل یردند .بنتابراین جهتت قبتل از معاملته
تصتتور متتیشتتود و پتتس از معاملتته ممکتتن استتت در ختتارج ایجتتاد یردد(.امتتامی،بیتتتا)211/1 :
کسى که معامله مینماید الز نیست به عرف خود بگوید داعى او بر انجا معاملته چیستت و بترا
رسیدن به چه منظور معامله مینماید زیرا دانستن داعى معامل بر انجا معامله ،تتأثیر در ماهیتت
معامله ندارد و متعامل نیز از آن هیچ یونه انتفاعى نمیبرد ولى هریاه معامل داعتى ختود را در عقتد
بیان نماید(.امامی،پیشین )212 :به وجود آمدن چنین حاالتی با توجه به نصوص شرعی باعث حرمت
وضعی؛ یعنی فساد معامله نمیشود اما از نظر تکلیفی چنتین کتار حترا است(.خوانستار :1241،
)12/3
بنابراین جهت معامله را نمىتوان جزء یا قید موضوع عقد دانست زیرا موضوع عقد ،مورد تحقق
اثر حقوقى عقد است و جهت عقد ،امر ختارج از آن است(.موستو بجنتورد  )229/2 :1241،در
هر صورت نیت در انجا هر معامله باید وجود داشته باشد ،متثال حیتازت مباحتات ،نیازمنتد قصتد
تملم است .نکاح بدون قصد و نیت به وجود نمی آ یتد ،کستی کته بتا نیتت مزارعته اشتتباها عقتد
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مساقات ببندد عقد او باعل میشود ،این روند در همه عقود و ایقاعات دیگر هم وجود دارد.
 -3-2حسن نیت در امور جزایی
نیت امر است که از انسان در هر عمل اراد قابل تفکیم نیست و کسی کته بتی اراده عملتی
انجا دهد احکا خاص خود را دارد که معموال عمل این دسته را نمیتوان عمل دانستت بلکته کتار
آنها یم واقعه حقوقی است مانند کسی که در خواب کسی را بی اراده متیکشتد و یتا مجنتونی کته
کسی را مورد ضرب و جرح قرار دهد .اما کسی که بر اساس اراده خود مرتکب جرمی میشود بنا بر
نیت درونی خود که از ادله و شواهد و قرائن حاصل میشود یا جرمش عمد میشود یتا غیرعمتد.
فرد که جرمی مرتکب میشود بنابر میزان سوء نیتش ممکن است نوع جرمش از لحاظ عمد و غیر
عمد و یا خطا محض اثبات شود.
در چنین موارد حسن نیتی وجود ندارد و یا اصال هیچ نیتی وجود ندارد اما چنانکه یفتته شتد
سوء نیت ممکن است نسبت به فرد آسیب دیده وجود داشته باشد .عمل خطتا از نظتر شتارع جتر
محسوب نمىشود به دلیل اینکه خطاست و نمىتوان عنوان جر را نیز بر آن بار کرد چون جتر در
اصطالح قرآنى به معنا یناه است یعنى کسى که عملى را بر خالف فرمان خداوند انجا بدهد .ولى
کسى که عمل خطا انجا مىدهد عبق این معنا جرمى مرتکب نشده است چتون ستوء نیتت وجتود
نداشته تا بخواهد جر محسوب بشود(.شوشتر )23/2 :1221،
البته در برخی مواقع حسن نیت در امور جزایی خود را بیشتر نمایان کرده ،متثال در جتایی کته
کسی دیگر را به تصور اینکه مهدورالد است بکشد قاتل را قصاص نمیکنند و نسبت به عمتل او
حسن نیت نشان میدهند .یا در زمانی که فرد مایعی نوشیده بدون اینکه بداند شتراب استت کته در
این صورت نیز او را حد نمیزنند و او را متهم به علم نسبت به عمل ارتکابی نمیکنند .البته این نوع
از موارد دالیل سنتی فقهی نیز دارند اما نمیتوان اثر پندار نیم در مورد عمل فاعل در آنها را نادیتده
یرفت.
 -2-2عوامل مؤثر بر انجام فعل
در متون عرفانی در راستا مشخص کردن جایگاه حسن نیت و نقتش آن در انجتا فعتل ،ابتتدا
عواملی که در انجا یم فعل دخیل هستند ذکر شده است .ابوحامد غزالی (وفتات141ه ق) در احیتا
علو الدین ،به بحث و بررسی حسن نیت و نقش آن در اعما پرداخته است .با توجه به اهمیتی که
این امر در تحقق اعما دارد و دربابی مجزا در ذیل کتاب ابنیه و االخالص و الصدق ،بته تبیتین و
توضیح نیز پرداخته است .این عوامل عبارتند از دانایی ،اراده و قدرت .غزالی عین القضتات همتدانی
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(وفات 121ه ق) نیز سه عامل را در انجتا فعتل متؤثر دانستته استت :قتدرت ،اراده و علتم( .عتین
القضات: 1311 ،ص  ) 22چنانکه عین القضات اشاره کرده است حسن نیت در این میان ،همان اراده
است« :ارادت و نیت هر دو یم حکم و یم معنتی دارد»( .عتین القضتات: 1311 ،ص  ) 22ابتوبکر
محمد کالباد از حافظان حدیث و صوفیان قرن چهار هجتر (وفتات حتدود  ) 391در التعترف
لمذهب اهل التصوف ،از نیت سخن یفته است .جایگاه حسن نیتت از منظتر و در آیینته ارز

و

اهمیتی که برا اخالص مطرح میکند آشکار مییردد .و ضمن ذکر اقوا بزریان در این باره ،بته
لزو پرهیز از مقاصد نفسانی در انجا فعل ،توجته بته ختدا را در هتر عملتی توصتیه کترده استت.
(کالباد : 1212 ،ص  ) 122و به نقل از شتیخ ابتی یعقتوب سوستی در ختالص یردانیتدن نیتت
مییوید « :عمل خالص آن است که نه ملم آن را بداند تا بنویسد و نه شیطان بداند تا آن را تباه کند
و نه نفس بداند تا خودپسند آورد( .کالباد : 1212 ،ص .)112
 -2-7نسبت حسن نیت با عمل
چنانکه یفتیم نیت از عوامل دخیل در انجا فعل است .با توجه به رهنمودها صریح عارفان ،از
میان عواملی که در انجا فعل ذکر شد –یعنی قدرت ،نیت و علم – مهمترین و سرنوشت ستازترین
نقش از آن نیت است .سخن زین االسال ابوالقاسم قشیر (وفتات  221هجتر قمتر ) در رستاله
قشیریه در زمینه حسن نیت از نخستین سطور رساله قشتیریه آغتاز متیشتود .و پیتران صتوفیه را
کسانی خوانده است که حسن نیت ها خود را از بدعت نگه داشته اند و اصل نیت ها خویش را به
دلیل ها آشکار و قو محکم کرده اند( .قشیر  1318ص )13ابوالحسن علی بن عثمتان هجتویر
و(فات حدود  214هجر قمر ) از مشایخ روزیار ختود ،در کشت

المحجتوب بته بیتان آداب و

معانی و حقایق عریق معرفت پرداخته است .یکی از نکات مطرح شده در همان آغاز کتتاب ،مستأله
حسن نیت است .و با ذکر حدیثی از پیامبر صلی اهلل در باب نیت ،ضمن آنکه حستن نیتت انجتا
فعل را برتر از خود فعل شمرده است در اهمیت حسن نیت مییوید« :و نیت راانتدر کارهتا ستلطان
عظیم است و برهان صادق؛ که بنده به یم حسن نیت از حکمی به حکم دیگر شود بی از آن که بتر
ظاهر

هیچ تأثیر پدیدار آید چنانکه یم چند بی نیت روزه کسی یرسنه باشد و را بتدان هتیچ

ثواب نباشد و چون به د حسن نیت روزه کند از مقربان یردد ...پس حسن نیت خیرات اندر ابتدا
عمل ،یزاردن حق آن باشد»( .هجویر : 1392 ،ص  ) 2هر چند حسن نیت یکی از ارکان انجا فعل
از منظرغزالی است اما مهمترین رکن است چرا که و حسن نیت را عماد عمل خوانده و خیر بودن
عمل را در یرو آن دانسته است( .غزالی: 1218 ،ص  .) 112عزالدین محمتود کاشتانی (وفتات 131
هجر قمر ) در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،لزو توجه به نیت را در انجا فعل در جا جتا
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کتاب متذکر شده است .کاشانی ،نیت را جان عمل خوانده و معتقد استت چنانچته نیتت از شتوائب
پاك یردد این حاکم بر دیگر اجزا عمل نیز جار مییردد( .کاشانی  1398صفحه .)212
در ساحت دنیا ،نیات پنهان است و چشمها از درك آن ناتوان امتا در جهتان دیگتر کته حقیقتت
اعما آشکار مییردد و هر کس به راستی آنچه را انجا داده است مییابد حقیقت اعما که در یرو
حسن نیت آن است مشخص مییردد و از این رو است که«:یحشر الماس سو القیامه علتی نیتاتهم.
چنانکه مصطفی – صلعم – خبر داده است؛تو را وانیت تو حشر کنند ...آن روز آشکارا یردد که کتی
مومن بود و کی مشترك ،اعنی در ملت خلیل –صلعم– که بود و کته نبتود»( .عتین القضتات1311 ،
:ص .)29
 -2-6حسن نیات
انگیزهها و مقاصد یونایونی ،زمینهساز انجا یم فعل است .برخی از اغرا

و مقاصد ،متعتالی

و روحانیاند و دستها دیگر چنین نیست .شیخ شهاب الدین ابوحفص عمر بتن محمتد ستهرورد
(وفات  232هجر قمر ) در عتوارف المعتارف ،دور از هواهتا نفستانی را در استتحکا نیتت
راهگشا خوانده و بر آن است که «محکمی نیت آن باشد که از دواعی هواها نیتت را پتاك و صتافی
یرداند و دفع هواها و شهوتها بکند تا خروج او خالصا هلل تعتالی باشتد»( .ستهرورد  1392: ،ص
.)182
و در همین راستا سالم را به صدق و اخالص فراخوانده و صدق و اخالص را دو بتا بترا
سیر و عیران رونده عریق معرفت برشمرده است .میتوان در یم دسته بند کلی و با توجه به آنچه
صوفیه و اندیشمندان عارف ،اشاره کردهاند انواع حسن نیات را در دو دسته کلی دینی و نیات دنیو
بررسی نمود.
 -2-9حسن نیت دنیوی
حسن نیت دنیو  ،نیتهایی هستند که حب دنیا در آنها منظور نظر است .زمانی که میل بته دنیتا
محرك انجا عمل است حتی ایر نیتی الهی بر زبان جار شود ،این نیت زبانی ،نقشتی در تصتحیح
عمل نخواهد داشت .چنانچه فرد به نیت ما یتا زن هجترت کنتد امتا در د بگویتد نیتت کترد
هجرتم در راه خدا و رسولش باشد از آنجا که باعث انجا عمل ،چیز غیر از این بوده است چنتین
نیتی در شمار نیات دینی نخواهد بود( .عین القضات: 1311 ،ص  ) 14ابوابراهیم مستملی بختار از
عارفان روزیار خویش ،در شرحی بر التعری

کالباد با آوردن سخنی از جنید ضترورت پیراستتن

نیت از غیر هم اشاره کرده است و چنین یفته است که« :هر عملی که بیار که از آن عمتل ختدا را
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خواهی اخالص است و ایر از آن عمل جز خدا چیز علبی اخالص نیست .پس تا هتر دو کتون و
هر چه در دو کون است بنده از عمل برنگیرد عمل او به اخالص نگردد( ».مستتملی بختار 1313 ،
:ص  )1292شیخ نجم الدین راز در مرصاد العباد به مسأله نیت نیز توجه نموده است .و انسانها
را به انجا فعل با نیات متعالی فراخوانده و عمع بهشت و بیم دوزخ را نیاتی دون خوانده استت .در
مرصاد العباد در نکوهش عملی که منظور جز محبت الهی دارد آمده است« :عبودیت از بهر بهشت
و دوزخ مکن چون مزدوران ،بلکه بندیی ما از اضطرار عشق کتن چتون عاشتقان( »...نجتم التدین،
 )81 :1312نجم الدین راز بارها و بارها خلوص نیت را متذکر شده و در توصتیههتا اخالقتی و
عرفانی و انجا عمل به قصد قربت توصیه کرده است( .نجم الدین: 1312 ،ص  291و  .) 292عزیتز
الدین نسفی در کتاب االنسان الکامل خود توجه سالم را در عی عریق معرفتت بته نیتت معطتوف
داشته است .عزیزالدین حتی سالم را از نیاتی چون علب علم و یا اخالق بر حتذر داشتته و بتدین
نکته تأکید کرده است که نیت سالم در مجاهداتش باید آن باشد که «آدمی» شود .و نیتت راستت
را زمینه ساز جار شتدن علتم حضتور در د برشتمرده استت( .نستفی ) 138 :1318 ،از منظتر
عزالدین کاشانی ،پادا

اعما  ،وابسته به نیت است و آنکه نیتی غیر از تقرب بته حضترت ربوبیتت

دارد شایستگی مناجات و مکالمه با حق را ندارد و ابتدا الز است عهارت کنند و د را از هر نیتتی
غیر حق پاکیزه سازد چرا که هر مطلوبی غیر از این در خاعر داشته باشد هر آنچته حاصتل متیکنتد
عین مکر و استدراج بوده و سبب بعد و حماقتت و دروغ( .کاشتانی )12 :1398 ،بنتابراین آنچته بته
راستی فرد را در ارتکاب عملی ترغیب میکند و به انجا آن وادار میسازد نیت او تلقتی متیشتود.
بدین ترتیب در انجا عبادتها ،اعما نیم و رفتارها ستوده نیز چنانچته مقصتد دنیتو و غیتر
الهی باعث انجا عمل یردد چنین نیتی در شمار نیات دینی نخواهد بود.
 -2-5حسن نیت اخروی
هر چند حسن نیت دینی از شواهد دنیو پاك و در شمار نیات ممدوح ،خیر و پسندیدهانتد امتا
خود مراتبی دارند که هرکدا  ،ارز

و جایگاه متفاوتی دارد و اعما با توجه به این مراتب ،از کما

متفاوتی برخوردار مییردند .میتوان این نیات را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته او  ،نیتاتی کته
در آن برخوردار از نعمتها اخرو چون بهشت مقصتود استت .دستته دو  ،نیتتی کته رضتا
پروردیار و عشق به منظور نظرات آنان که در پی نعمتها بهشتاند در زمره اهتل صتالح (عتین
القضات ) 22 :1314 ،محشور میشوند و از آن نعمتها برخوردار میشتوند و ستعی شتان مشتکور
است .اما آشنایان کو حقیقت ،چنین نیتی را در عریق معرفت الهی بر نمتی تابنتد چراکته ستالکان
حقیقی ،به عمع بهشت عبادت نمی کنند و جز دوست را نطلبند« .خدا تعالی یفتت :ستارعوا التی
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مغفره من ربکم و جنه عرضها السموات و االر

» عامعان آنجا که فرموده بود دویدند لیکن بسیار

عاشقان یفتند :کجا رویم؟ ...بارخدایا! عالبان تو کجا به بهشت قانع شوند؟» (عتین القضتات:1311 ،
 )12ابوابراهیم مستملی بخار نکته باریکی در این باره ذکر کرده و تفاوت مخلص فتحه و مخلتص
کسره را چنان بیان نموده که مخلص کسره کسی استت کته ختود را بترا خداونتد متعتا ختالص
یردانیده است و مخلص فتحه کسی است که خداوند او را بترا ختویش ختالص یردانیتده استت.
(مستملی بخار .)1291 :1313 ،
عزالدین محمود کاشانی آنجا که از آداب خلوت سخن یفته ،نیت و شرایط آن را در مستیر برپتا
داشتن عمل راستین بر شمرده است و تلخیص نیت را نخستین شر خلوت خوانده است«:شتر آن
است که او تلخیص نیت کند از شوایب علب اغرا
برحسب نیات است هر چند که مقصود

دنیو و اغرا

اخرو  ،چه صواب اعمتا

از عمل ،فاضل تر ،ثواب آن فاضل تر و کامل تر .و شکی

نیست که هیچ مقصود و مقصتد از قترب حضترت عتزت ،افضتل و اکمتل نبتود( ».کاشتانی1398 ،
:ص ) 119و نیت را مقصود عمل برشمرده و برترین مقصود را قرب حضرت عزت خوانده است.
از منظر کاشانی ،پادا

اعما  ،وابسته به نیت است و آنکه نیتی غیتر از تقترب بته حضترت ربتوبی

ندارد شایستگی مناجات و مکالمه با حق را ندارد و ابتدا الز است عهارت کند و د را از هر نیتتی
غیر حق پاکیزه سازد چرا که هر مطلوبی غیر از این در خاعر داشته باشد هر آنچته حاصتل متیکنتد
«عین مکر و استدراج بود و سبب بعد و حماقت و دروغ( ».کاشانی.)119 :1398 ،
از این رو متعالی ترین و برترین نیات از آن کسانی است که نه در پی دنیتا هستتند و نته علتب
آخرت دارند بلکه هر چه میکند تنها به شوق پروردیار و به عشق او است .مخلصانی کته «یریتدون
وجهه» صفت آنان است .چنانکه عین القضات این کما را از آن کسانی میداند که معرفت و عشتق
به جما و جال ازلی ،جایی برا حب دنیا و آخرت در درون ایشان بتاقی نگتذارده استت( .عتین
القضات: 1311 ،ص ) 22برخوردار از چنین نیتی ،صفت واقعی عارفان و سالکان عریق حق است.
هر چند همگان قادر به درك این کما و معرفت نیستند و نیت هر کس فراخور علتم او استت و از
آنجا که علم افراد متفاوت است مراتب کما و صدق نیت ایشان نیز مختل

است.

-1مقایسه
حسن نیت چنانکه آمد در علم اخالق و در برابر خداوند یکی از ضروریات و مسائلی است کته
حتما و قطعا برا یم مسلمان واجب و حتمی است و مورد اهتما  .داشتن چنین حسن ظنی متورد
دستور و تأکید بزریان اخالق قرار یرفته و ایشان یفتهاند :حسن ظن خود را بته حتق کامتل کتن و
اعتماد به فضل او نما(.اما خمینی )221 :1391،این اصل در مورد تعامل با مرد نیز تتا حتد زیتاد
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صادق است .رفتار مسلمانان نسبت به یکدیگر باید عور باشد که بدبینى و سوء ظن در میان جامعه
ریشه ندواند و لذا امیر مؤمنان(ع) توصیه میکند که بر عبتق خوشتبینى دیگتران رفتتار کنیتد و ایتر
سایرین نسبت به شما حسن ظن دارند با رفتار خود به حس خوشبینى آنها لطمته نزنیتد و موجبتات
بدبینى آنان را نسبت به خویش فراهم نسازید .من انتجعم مؤمال فقد اسلفم حسن الظتن بتم فتال
تخیب ظنّه :هرکس در د خود نسبت به تو احساس خوشبینى کرده و امید سود و منفعتى دارد مبادا
با رفتار خود حسن ظتن او را دیریتون ستاز و خوشتبینیا

را بته زیتان تبتدیل کنى(.موستو

الر )32 :1319،
چنین نگاهی به حسن نیت در علم اخالق در فقه نیز موجود است اما تفاوتهایی در ایتن میتان
موجود است .یکی این است که ما در علم اخالق بی واسطه و به شکلی روشن تر با مفهتو حستن
نیت مواجه بوده ،اما این مواجهه با حسن نیت به شکلی غیرملموس و باواسطه است بته نحتو کته
شاید بسیار را به این اشتباه بیندازد که فقه ما به اندازه اخالق متوجه به حسن نیت نبوده در حتالی
که توقع ابتدایی این است که به علت انبعاث هر دو از دین اسال به یم میزان هر دو توجته داشتته
باشد .این پندار ،کامال صحیح و عقالنی است و چنین توقعی به ایتن دلیتل درستت استت کته ایتر
معارف دین – بخصوص در دین اسال که مدعی کما است -متناقض باشد بنیتانهتا معرفتتی و
اصو دین با یکدیگر تعار

پیدا کرده و بر هم میریزد.

وقتی به صورت عمیقتر به برخی احکا به عنوان نمونه دقت کنیم به صورت بستیار واضتحی
میتوان حسن نیت شارع مقدس را هماهنگ با تعاری

حسن نیت در اخالق احراز کرد .برا مثتا

اصالت صحت در عمل اشخاص باعث میشود که ایر در صحت و فساد پرداخت خمس شم شود
اصل را بر صحت بگذاریم و این حسن ظن است(.هاشمیشاهرود  )121/2 :1221،و یا اباحه انتفاع
در آیه اذن که میفرماید :لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجل وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجل وَ ال عَلَى الْمَرِیضِ حَترَجل وَ ال
عَلى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُتوتِ أُمًهتاتِکُمْ أَوْ بُیُتوتِ إِخْتوانِکُمْ أَوْ بُیُتوتِ
أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمًاتِکُمْ أَوْ بُیُتوتِ أَخْتوالِکُمْ أَوْ بُیُتوتِ ختاالتِکُمْ أَوْ متا مَلَکْتتُمْ
مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحل أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعتاأ أَوْ أَشْتتاتاأ فَتِِذا دَخَلْتتُمْ بُیُوتتاأ فَسَتلِّمُوا عَلتى
أَنْفُسِکُمْ تَحِیًةأ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةأ عَیِّبَةأ کَذلِمَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون 1.داللت بتر حستن
ظن نسبت به دوست در تصرفات مالکانه است(.ترحینیعاملی)312/1 :1221،
یکی از نمونهها بارز وجود حسن نیت ،قاعده احسان است ،درباره قاعتده احستان یفتتهانتد:
 -1نور.21 /
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کسى که عمل خسارتبار انجا مىدهد در صورت ورود خسارت به دیگر ضتامناستت .بترا
مثا  ،ایر ولى یا قیم عملى انجا دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود عبق اصل اولى ضامن
خواهد بود .ولى بنابر مفاد این قاعده ،ایر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد بته اینکته موجتب خیتر
صغیر است انجا شده باشد و به عور اتفاقى موجب زیان شود ضمانآور نیست .بترا نمونته ،ایتر
قیم یا ولى اقدا به انتقا کاال متعلق به صغیر از عریق کشتى کند و به عور اتفاقى کشتتى در دریتا
غرق شود این عمل ضمانآور نیست زیرا از رو احستان بتوده و غترق ،سترقت و امثتا آن امتور
اتفاقى محسوب مىشود(.محقق داماد288/2 :1242،و )344همچنین در موارد مانند مهلت دادن بته
معسر اخالقی بودن و حسن نیت مشهود است .همچنین است در اثبات تما حدود الهتی کته بترا
اثبات آنها مانند زنا و یا سرقت با آوردن شرو بسیار عالوه بتر ستختگیر در اثبتات بته نتوعی در
تال

است که سوءنیت را نسبت به مسلمین بزداید و حسن نیت به آنها را تقویت کند .برختی نیتز

امثا حسن ظن به انجا فعل و یا عد توجه به انجا یا عد انجا فعل در ضمن نماز و حمل آن بر
صحت را نه به خاعر رعایت اخالق ،بلکه به دلیل جریتان ستیره متشترعه متیداننتد(.بحرانی:1223،
 )348/1که البته ممکن است همین سیره متشرعه نیز از اخالق منشعب شده باشد.
اما علم اخالق نیز با همه مالیمت درونی که دارد و با وجود تما تأکیداتی که بر ضرورت حسن
نیت دارد در مورد حسن نیت در برخورد با افراد جامعه قائل به استثنائاتی شده است .در ایتن متورد
یفتهاند :نباید فرامو

کرد که حسن ظن در شرایطى درست است کته در جامعته صتالح بتر فستاد

غالب باشد ولى در اجتماعى که اکثر افراد آن اهل فسادند -یعنى فساد بر صالح غلبته دارد -ختو
بینى و حمل بر صحّت بىمورد است .در این یونه جوامع باید با عینم بدبینى نظتر کترد و چنانچته
بدون اتکا به محمل قابل قبو و معتبر ،کارهتا مترد را توجیته و تصتحیح کنتیم ختود را فریتب
دادهایم .امیر المؤمنین علیه السّال فرموده است :هنگامى که صالح و نیکى زمانه و مرد آن را در بتر
ییرد در چنین شرایطى ایر کسى یمان بد به دیگر ببرد که از او یناهى آشکار نشده است بىتردید
به او ستم کرده است .اما هنگامى که فساد بر زمان و اهل آن فراییر شد هر کتس بته دیگتر یمتان
خوب ببرد قطعا خود را فریب داده است .و از اما هاد علیه السّال نیز آمتده استت :هنگتامى کته
عدالت بر جور و ستم غالب باشد حرا است به کسى سوء ظن ببر مگر آنکه بدانى که فتالن کتار
زشت را انجا داده است و زمانى که جور و ستم بتیش از عتد و داد باشتد کستى حتق نتدارد بته
دیگر یمان خوب ببرد مگر در صورتى که خوبى و کامال مشهود و آشتکار باشتد(.مهدو کنتی:
)111/1392
بر این اساس و به عریق اولی ،ما در فقه نیز در همه جا حسن نیت را نداریم زیرا فقه بر ختالف
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اخالق ایر بخواهد با تسامح و مالیمت و حسن ظن نسبت به هر مسأله برخورد کند نظم جامعه بتر
هم میخورد .سختگیر فقه در این موارد تنها مختص به زمانی نیست که جامعه از سالمت اخالقتی
مناسبی برخوردار است بلکه واکنش فقه ،همه زمانها را در برمیییرد زیرا کتارکرد فقته بتا کتارکرد
اخالق متفاوت است .در واقع شاید علم اخالق در موارد خاص قوانین عا خود را تخصتیص زده
و دستور به عمل برخالف آنها بدهد اما فقه با همه پایبند به مقررات کلی و توصیههتا اخالقتی،
به علت اینکه متکفل نظم بخشیدن به زندیی همه آحاد جامعه  -حتی کسانی است کته شتاید اصتال
اعتقاد به اخالق ندارند -باید به صورت سختگیرانه و بدوت انعطافتر برخورد کند.
در عقود نیز ،فقه با نیات درونی فرد کار ندارد و آن را اصال از ارکان عقد نمیدانند مگر اینکته
خود اظهار کند که سوء نیتی برا انجا عقد یا ایقاع دارد مثال حتی ایر چاقو را بخترد بترا اینکته
آد بکشد تا وقتی این انگیزه خود را ابراز نکرده است معامله با او اشکا ندارد .چنانکه یفتته شتده:
در عقتتود نیتتت الز استتت امتتا حستتن نیتتت الز نیستتت و معاملتته بتتدون حستتن نیتتت نیتتز
سرمیییرد(.شیراز  )229 :1218،حتی در عبادات نیز حسن نیت شر صحت عمل عبتاد نیستت
بلکه وجود نیت صرف را کافی میدانند.
 -7نتیجه گیری
بر خالف آنچه که در میان برخی نوشته ها حقوقی دیده متیشتود وجتود حستن نیتت امتر
نیست که در حقوق غرب به وجود آمده باشد و اکنون به ما رستیده باشتد بلکته حستن نیتت یتم
معرفت عمیق در مجموعه معارف دین اسال است که به جهت رنگ و بو اخالقی آن ،به صتورت
مستقیم در علم اخالق مطرح شده و به صورت غیر مستقیم در بسیار از احکا فقهی و حتی دیگتر
شاخه ها علو دینی وجود دارد و مخالفت برخی احکا فقهی با حسن نیت ،به دلیتل مخالفتت بتا
اصل حسن نیت نیست بلکه بر اساس تجربه عقالنی و در واقع حکم عقل است که در روابطتی کته
با منافع مرد ارتبا دارد باید حسن نیت را کنار یذاشت و برا حفتظ مصتالح مترد بتدون هتیچ
اغما

و انعطافی وارد عمل شد ،در واقع میتوان یفت شریعت اسال ایر در مغتایرت بتا معتارف

دینی دیگر از دین چون مسائل اخالقی باشد این مسأله موجب تناقض در معارف دین میشود کته
از نظر کالمی نیز چنین چیز محا است.
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 -22میرزا قمّى ،)1213( ،جامع الشتات فی أجوبة السؤاالت ،ج ،1تهران ،کیهان.
-21مستملی ،بخار  ،ابوابراهیم ،)1313( ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،با مقدمه و تصحیح :محمد روشن،
تهران :اساعیر.
-29نجم التدین ،نسفی ،عزیزالدین ،)1318( ،االنسان الکامل ،با تصحیح و مقدمه :ماریژان مولتته و ترجمتتة:
ستید ضیاء الدین دهشیر  ،تهران :عهور .
-28نجم الدین راز  ،)1312( ،مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد ،اهتما :حسین حسینی نعمت اللهی ،مجلس.
 -14ناشناخته ،)1321( ،تحفه ،در اخالق و سیاست ،مصحح :محمد تقی دانش پژوه ،تهران ،بنگتاه ترجمته و
نشر کتاب.
 -11نراقى ،احمد ،)1319( ،معراج السعادة ،قم ،هجرت.
 -12نراقى ،مولى محمد مهد  ،)1221( ،أنیس التجار ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.
 -13ورا  ،)1328( ،مجموعه ورا  :آداب و اخالق در اسال  ،مشهد ،آستان قدس رضو  ،بنیاد پتژوهشهتا
اسالمى.
 -12هاشمى شاهرود  ،سید محمود ،)1221( ،کتاب الخمس ،ج ،2قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر
مذهب اهل بیت علیهم السال .
 -11هجویر  ،ابوالحسن ،)1392( ،کش

المحجوب .مقدمه :محمود عابد  ،تهران :سرو .
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Abstract
Good faith is a vague concept in our time, which is an ethical
and emphasized. But the lack of accurate knowledge and the
absence of clear boundaries, has caused its location not to be
known, and its position in jurisprudence is unknown and the
relation between the two is unknown. The entry of widespread
good faith topics that related to good ethics and public order.
This article seeks to answer the ambiguities in this regard.
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