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 (مرور مباحث پيشين پيرامون بررسي داليل حرمت اخذ اجرت بر واجبات) مقدمه

دليل دوم براي حرمت اخذ اجرت بر واجبات اين بود كه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد. در 
پاسخ به اين استدالل يك جواب همان طوليت دواعي بود كه بررسي شد. و به نظر مي رسيد كه به طور 

 .للمشهور خالفاً نمايدمطلق نمي تواند پاسخ باشد و مشكل را حل 

 )فات اخذ اجرت با قصد قربتمنا( پاسخ دوم به دليل

پاسخ دوم پاسخي بود كه مرحوم سيد يزدي در تعليقه بر مكاسب آورده بودند كه عبارت بود از اينكه  
مصحح عباديت مي شود در وجه سابق و در تصورات قبلي  ي به اجاره،و امر به وفاأوفوا بالعقود قصد 

به قصد خود امر  خوانديا نماز ميتي كه مي  واندخهمه اين بود كه عباديت اين نمازي كه ظهر و عصر مي 
با  عمل عباديت اينكه  شودنماز است و اون مشكالت را داشت اما در وجه مرحوم سيد يزدي گفته مي 

نيازي به غير از شده و عبادت مي شود و تصحيح  ،مي باشدأوفوا بالعقود به اجاره كه همان  يوفاقصد 
عقدي  چرا كه انجام مي دهدأوفوا بالعقود  را به نيت اطالعت از امربنابراين مكلف عمل اين هم نيست 

فرمان خداست أوفوا بالعقود  از آنجا كه و مي آيد أوفوا بالعقود و با جاري شدن عقداينجا جاري شده 
  براي اطالعت فرمان خدا انجام مي دهداين عمل را مكلف نيز 

 اشكاالت مطروحه به پاسخ سيد يزدي
 اشكال به پاسخ مرحوم سيد يزدي وارد است كه خود ايشان نيز به آن توجه نموده اند.  سه

 .دور بود كه ايشان جواب دادند مشكلاول  اشكال

 (عباديت اعمال عبادي متقوم به امر خاص عبادي مي باشد) اشكال دوم 
دي است كه در نماز و اين بود كه عباديت نماز و امثال نماز متقوم به قصد امر خاص عبا اشكال دوم

كرد  يامثال آن وجود دارد و اين غير از آن اوامر كلي است كه مي شود عنوان را با يك قصد ثانوي عباد
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كه ذاتا توصلي است نمي تواند جاي قصد امر نماز كه ذاتا عبادي  أوفوا بالعقودو هيچوقت اين قصد امر 
 يك فضاي مستقلي دارد.هر  و است را بگيرد

  ل دوم پاسخ اشكا
ين اشكال هم به اين شكل در كلمات مرحوم سيد يزدي پاسخ دارد و شايد رساتر و گوياترش هم در ا

آمده جواب اين اشكال دوم هم داده شده كه مخصوصا رضوان اهللا عليه  كلمات مرحوم استاد تبريزي
اما پاسخ به اين  شده است.اشاره  بدان مرحوم آقاي تبريزي روي اين تاكيد دارند و در كلمات سيد هم

 محقق مي شودقصد امر خاص آن عبادت  بات اعباد قبول نداريم كه عباديت شرح است كه
 نه اين طور نيست پاسخ استاد سوال ؟؟  

 نظرات در خصوص عباديت عبادت
يا مستحباتي از  ،حج ،روزه ،در عباديت عبادت به همان معناي خاص عبادت هم كه بگيريم يعني نماز

 :اين قبيل دو نظريه وجود دارد

  نظر اوّل
قائل به اين بوده  ءيك نظر اين است كه قصد امر خاص به آن عمل الزم است برخي از متقدمين و فقها 

اند كه عباديت نماز يا روزه متوقف به اين است كه قصد بكند امر به نماز را يا قصد بكند امر به روزه را 
قصد بكند اطاعت امري كه فرموده است صلّ لدلوك الشمس الي غسق اليل يا مي خواند يا وقتي كه نماز 

كه در كتب عليكم الصيام آمده يا در حج قصد كند كه اقم الصاله اقيموا الصالة يا در روزه قصد كند امري 
هللا علي الناس حج البيت من استطاع عليه سبيال يا در مستحبات عبادي قصد كند امري كه نسبت به آن 



                      
 

 

 
 

4

مستحب وارد شده است اين يك نظريه است كه خيلي ها هم به آن معتقد بودند در شرح لمعه هم به آن 
  .اشاره شده بود

  نظر دوم
به قصد امر خاص نيست بلكه  متقوم عباديت عبادتدوم كه اوسع از نظر اول مي باشد اين است كه نظر 

مضافا الي المولي نيست بلكه تقوم عباديت عبادت به اين است كه عمل  كلي همحتي متقوم به قصد امر 
يعت همان چارچوبي كه در شردر  به شكلي كه عملش مي شودهمين كه عمل هللا انجام  اتيان شود

در قالب آنچه كه امروز ما و كه تنظيم شده  اورادي اذكار و يعني همان حركات و سكنات و مشخص شده
قصد مطلق امر هم خيلي الزم نيست قصد امر خاص كند بلكه انجام دهد آن را نماز يا حج مي ناميم 

همين كه اين  عملش امري دارد واصال غافل از اين باشد كه  ممكن است كه مكلف . حتينيست مالك
اين كافي است انجام ارتباط با موال ايجاد  و مولي خوشنود نمودنانگيزه  و باالمولي  اليعمل را مضافا 

و البته مالحظه كرديد كه در اين نظريه دوم در حقيقت دو نظريه دوم است كه خيلي ها اين را فرموده اند 
 .نظريه را آورده اند

يكي اينكه بايد بگوييم كه سه احتمال و نظريه وجود دارد  يين نماييمبيش تر تباگر بخواهيم اين بحث را 
اين خيلي مضيق است دوم اينكه قصد امر الزم است نماز و آن عمل الزم است خاص مي گويد قصد امر 

هم كلي سوم اينكه قصد امر  بلكه امر كلي نيز كفايت مي كندولي الزم نيست كه امر خاص نماز باشد 
همين كه مكلف احراز مي كند كه  و اتيان مي شود كافي استبه قصد هللا عمل كه  همينالزم نيست 

خواست موال اين است ولو اينكه هيچ امري هم از موال ندارد و يا حتي احتمال آن را مي دهد و اتيان 
 مي كند باز هم مي گويند اين هللا است و اين عبادت است.
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به  بكند يا حتي احراز هم نكرده ولي احتمال مي دهد ولي و البته بايد احرازاگر احراز بكند  سوال؟؟
اونجا هم خودش احراز و احتمال هم دو  خاطر همين احتمال انجام مي دهد همين كه احتمال مي دهد

 نظر است ولي چون االن بحث ما آن مبحث نيست بيش از اين به آن نمي پردازيم 

  نظر صحيح 
است همانطور كه ظاهر فرمايش مرحوم سيد هم همين  همين نظريه سوم عرض مي شود كه نظر حق

غالبا اين  و همين طور است نيزديگران كالم و ظاهر ه هم مطابق همين فتوا داده باشند است شايد در عرو
 رضوان اهللا عليه مي باشد.  مرحوم استاد آقاي تبريزيآنها از جمله كه نظر را در متاخرين مي پذيرند 

 نظر نظر سوم را هم نپذيرفت واست حاال اگر كسي  نظر سوم درستمعلوم شد كه مطالب ا مالحظه اين ب 
باز هم پاسخ اشكال دوم به فرمايش مرحوم سيد داده مي شود اشكالي كه مي  را صحيح دانستدوم 
بلكه با قصد أوفوا انجام داديد مربوط به آن عمل انجام ندايد را شما با قصد خصوص امر  عملين گفت ا

قصد يك  بلكه عبادت خاصه نيست براي اينكه قصد امر خاص نماز نشدهعمل اين و  نيست پس عبادت
همان  بلكه قصد خصوص امر نماز الزم نيست عمل كه براي عباديتشد جوابش اين  امر ديگري شده

به قصد  مكلف عمل را همين كهو حتي قصد امر هم الزم نيست  كافي است بلكه أوفوا بالعقودقصد 
 المولي بياورد كافي است اليمضافا 

سوال؟ نه آنجايي كه مشخص كرده و گفته غير از اين نبايد انجام دهيد كه معلوم است كه نمي توان  
خالفش را انجام داد آن شرايط و ضوابط كه هست يعني حدود و شرايط و آداب و وظايفي كه ما در 

هست ولي او اصال غافل است از  عمل داريم آن محفوظ است و خروج از آن صحيح نيست نه همين ها
 مضافااينكه امر دارد به طور خاص يا قصد امر ديگري كرده كه بر اين منطبق است مي گويد همين كه 

 أوفوا بالعقودالي المولي شد مي شود عبادت و فرمان خدا و امر خدا اطاعت شده بنابراين قصد امر مثل 
 سازگار است  عملكردن اين مخل به عباديت نيست و با عباديت 
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سوال ؟؟ در مستحبات هم همينطور است يعني اگر قصد امر ديگري غير از امر نماز يا روزه وجود دارد 
 و اين قصد آن را كرده عبادات عبادات مي شود اين هم اشكال دوم كه پاسخ دارد

  نتيجه
پاسخ درستي هم هست اشكال دوم  بنابراين اشكال اول دور بود كه همان پاسخ سيد يزدي آمده بود و

آمده و آن با عباديت سازگار نيست گفتيم كه  أوفوا بالعقوداين بود كه قصد امر خاص اينجا نيست قصد 
  .سازگار است خير،

 اشكال سوم 
با اين عمل  أوفوا بالعقوداشكال سوم به اين راه حل دوم اين است كه در فرمايشات امام آمده كه رابطه 

توضيح اين  م ذاتي نيست بلكه رابطه غير مستقيم و عنوان عارضي است و اين كافي نيسترابطه مستقي
 در دو مقدمه بيان مي شود:مسئله 

 (اوامر كلي عنوان ذاتي براي عمل مكلف نيستند) لمقدمه اوّ
 و گاهي مي شود اجاره و وفا به عقد است و اين عقد گاهي مي شود بيع، أوفوا بالعقودمتعلق امر در  

كه منطبق بر آنها  أوفوا بالعقوداين . گاهي عقدهاي ديگر مي شود و هر عقدي هم مصاديق مختلفي دارد
بالعقد وقتي كه دارد كاري را انجام مي  ءمي شود اينطور نيست كه بر يك عملي مي شود به عنوان وفا

 كه جنس و نوع و يا  دهد به عنوان وفا بالعقد اين كار مصداق وفا به عقد است و اين هم اينطور نيست
نوع و فصل باشد كه اين بشود عنوان مقوم و ذاتي اين بشود نه اين عنوان هاي انتزاعي است كه منطبق بر 
اين شي مي شود و اين مصداق ذاتي آن نيست گاهي رابطه يك عنوان با مصداق رابطه ذاتي است يعني 

 آن را بخواهيم گرام ذات آن دخالت دارد ااين عنوان جنس آن است يا نوع آن است كه اين عنوان در مق
و در آن اخذ مي شود اما گاهي از عناوين عارضي ثانوي است و عنوان مقوم ذاتش نيست  كنيمتعريف 
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دوم است قسم د اينجا هم از قبيل نكه بر انسان منطبق مي شو و ضاحك جزء اعراض است مثل ماشي
اين نمازي كه مي خواند يا آن عملي كه برحسب اجاره يا بيع انجام براي به عقد عنوان ذاتي  ييعني وفا
يك عنوان نسبت به آن عمل آن عمل مقومات جنسي و فصلي خودش را دارد و وفا و  نيستمي دهد 

 عارضي غير ذاتي است براي اين و اين روشن است 

  مقدمه دوم 
مي كند و وقتي ذاتا مصداقيت پيدا نكرد در عناوين عارضي هيچوقت عنوان ذاتا در اينجا مصداقيت پيدا ن

منطبق شده مثل  عمليك عنواني است كه بر  بلكه ديگر قصد وفا قصد يك امر ذاتي در اينجا نيست
بالنذر كه ما داريم اين مي گويد كه  أوفوا بالعقوداينكه اگر كسي نذر كند كه نماز شب بخواند خب آن 

اين از نظر فلسفي سابق بر اين بشود به نحو ذاتي و اين عمل ولي نه به عنوان اينكه  عمل را انجام دهد
 بگوييم كه ذاتا امر دارد نه اين به يك عنوان عارضي امر دارد

چيزي كه ماموربه مي شود گاهي به عنوان اولي ذاتي مامور به مي شود و گاهي به عنوان ثانوي بنابراين  
 مطرح مي شود كهون فرق دارد آنوقت اشكال سوم مي شود و اين دومي با اولي فرق دارد و چ همامور ب

پس قصد اين امر اينجا كافي نيست چون قصد امر ذاتي اين عمل نيست بلكه قصد امر عارضي اين عمل 
 شده اين هم اشكال سوم كه به نحوي در فرمايشات حضرت امام آمده است 

  پاسخ اشكال سوم
همان كه قصد  ذاتي آن عمل الزم است نداريم بلكه ما دليلي بر اينكه در عباديت عمل قصد امتثال امر

همين  باشد كافي است و فرقي هم در انطباق ذاتي و عارضي وجود ندارد.منطبق  عمليك امري كه بر 
قصد  حتي اگر را به قصد موال و امر موال يا مضافا الي المولي مي آورد كافي استكه اين عمل و عبادت 

قصد امري كه انطباق عارضي بلكه ست قصد امر منطبق ذاتي بر اين باشد الزم ني را هم شرط بدانيمامر 
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دليلي نداريم  كه ماحق اين است بنابراين  .كافي است نيزدارد ولي باالخره مصداق مامور به موال است 
 .اين انطباق ذاتي را از آن درآورد لزوم كه بشود

سوال؟؟ ما مي گوييم شما داريد اين را به موال نسبت مي دهيد ما در ادله غور كرديم و فحص كرديم و 
 بلكه آنچه  كه انطباق ذاتي دارد را كندقصد امري  ساير اعمال بايد مكلفديدم كه شرط نشده در نماز و 

 عمل بايد هللا باشد همين.از آيات و روايات استفاده مي شود اين است كه 
اين ابتغاء مرضات اهللا مي شود  ال ؟؟ آن كه در آيات مي فرمايد من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللاسو

عبادت عرض شود من يسلم وجهه هللا اين مي شود عبادات در روايات هم همينطور هيچ جايي كه بگويد 
ت هايي كه گفته فلذا اين محدودينيست اين را انجام بده قصد اين امر را بكن اينطور چيزي در روايات 

بوده اند مخصوصا در متقدمين ولي با تحقيق هايي كه  به آن شده وجه فقهي ندارد گرچه كساني هم قائل
 شده اينطور قيدهايي در كار نيست. االن انجام

هم برخي مواردش مرحوم سيد بود  اتخود فرمايشدر  ه اشكالي بود كه تا اينجا يكي دو موردشاين س
بود و پاسخ هايش هم به نظر مي آيد  رضوان اهللا عليهما م يا مرحوم آقاي تبريزيدر كلمات مرحوم اما

پاسخ هاي درستي است يعني نسبت به اينها خيلي نمي شود سختگيري كرد و بگوييم كه پاسخ ها پاسخ 
  .هاي درستي نيست

 ندارد) و با قصد قربت سازگاري(اخذ اجرت در عبادات از باب اجور مادي مي باشد اشكال چهارم

اين است كه همه اين حرف ها درست يعني اين سه اشكال را شما محكم ايستاديد و جواب داديد در  
عباديت هم نمي شود اينقدر دائره عباديت را تنگ گرفت عباديت با قصد انتصاب اين عمل به خدا يا با 

ه شما مي شويم سلمنا از قصد امر ثانوي غير اين قصد خاص همه اينها مصحح عباديت است اينها را همرا
مي پذيريم اما باز اينجا  أوفوا بالعقودهمه اين عقبات عبور مي كنيم و عباديت اين را با همان قصد 

 مكلف و مشكلي دارد كه شما آن را حل نكرديد و آن اين است كه بعد از اين كه عقد اجاره جاري شد
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به يه نگيزه پول گرفتن اينجا هست يا نيست مي كند اين درست است اما باالخره ا أوفوا بالعقودقصد 
مناسبت ديگري مرحوم شيخ در مكاسب اين را دارد نه در اينجا ولي همان را مي شود اينجا هم جاري 
كرد آخر قصه اين است كه همه اين مسائل را اينجا درست كرديد اما قصد دريافت پول كه يك امر مادي 

ا عن العقاب و شوقا الي الثواب يا امور مادي كه از طرق غير و اجر مادي است و از قبيل آن اجور خوف
عادي حاصل مي شود نيست از طريق آن سه اجر غير محبت اهللا نيست از اجور ماديه است اين اثر دارد 

أوفوا در انجام عمل يا ندارد حتما اثر دارد بله .همه فرمايشاتي كه شما فرموديد اين است كه اينجا 
فاي عهد هم اينجا اثر دارد اگر آن آدم ملتزمي نباشد مي تواند اين عمل را بدون قصد عمل به و بالعقود

اينجا هست عمل را انجام مي  أوفوا بالعقودانجام دهد يا اصال انجام ندهد و كسي هم نفهمد او براي اينكه 
مي شود  كه گويدمي و را در عمل اثبات مي كند  أوفوا بالعقوددهد ولي همه اين سخنان دخالت قصد امر 

قصد امر كرد امام نمي گويد اين منحصرا دخالت دارد و در عبادات اخالص به معناي انحصار شرط است 
از همانطور كه در پاسخ اول تالش هايي كه به عمل آمد تا قصد اجر از علت قريبه بودن بيرون برود و 

داعي علي الداعي  و علت قريبه نيستاين مفيد نبود زيرا ما گفتيم كه درست است كه  ، علل بعيده شود
از عباديت ساقط مي كند اخالص را از عمل را است ولي باالخره موثر در قصد و غايت است و همين 

با امري غير از امر  بين مي برد عين همان پاسخ را اينجا هم مي دهيم ما اين فرمايش شما را قبول داريم 
حتي بدون امر هم مي شود عبادت را درست كرد اما و  نيز مي شود عباديت عبادت را درست كردخاص 

حداكثر برد استدالل شما اين است كه اين هم دخالت دارد در عمل اما دخالت موثر حاشا و كال باالخره 
بالوجدان ما مي دانيم كه اگر آن پول را نمي داد اين عمل را انجام نمي داد اين نماز ميت را نماز ظهر و 

و اين پاسخي ندارد يعني اشكال چهارم اشكال خيلي  داد اعمال ديگر را انجام نميجهاد را يا  وعصر 
قابل دفع است اما اين اشكال به با يك دقتي جدي مي باشد و به نظر مي رسد كه هر سه اشكال پيشين 

  اخذ پول در انگيزه مكلف اثر دارد يا خير؟باالخره  هنظر مي آيد قويتر است و وجداني هم هست ك



                      
 

 

 
 

10

 (قول به تفصيل) يق در مسئلهتحق

اما تحقيق مسئله حاال ما طريقه اول را كه طريقه داعي علي الداعي بود را نپسنديديم طريقه دوم را هم 
تا اينجا نپسنديديم به خاطر اشكال چهارم واال آن سه اشكال قابل دفع است اما تحقيق در مسئله اقتضا 

يك تفصيلي در بحث مي رسيم تا اينجا ما در برابر نظريه  مي كند كه من يه عرضي داشته باشم كه ما به
 أوفوا بالعقودمشهور متقدمين كه اخذ اجرت را در عبادات به نحو داعي علي الداعي يا به نحو قصد امر 

تصحيح مي كردند ايستاديم و عرض كرديم كه نمي شود اما تحقيق در مسئله يك تفصيلي است كه يك 
ين است كه در افعال توصلي و اعمال طبيعي و عادي كه بشر دارد شنيده ايد و مقدمه دارد و آن مقدمه ا

اين از نرخ هاي تثبيت شده فقه است كه مي شود آنها را با نيت الهي به عبادت تبديل كرد يعني مي شود 
در حاليكه كه در همه آن امور  به عبادت تبديل نمود.سمت بازار و اداره را به همين حركت صبح كسي 

به و مستخدم در يك اداره و سازمان و نهادي است وزمره قصد دريافت مزد هم هست. وقتي كسي ر
با اينكه اين قصد وجه و قصد اين پول را كرده است  در حقيقت آنجا مي رود و پول دريافت مي كند 

كند كه اما شما مي گوييد عملش عبادت است كسي را كه به اداره مي رود و كار مي  را كرده استمادي 
مي گويند همه اين  نمايدرا اداره خود زندگي  كند و معاشتجارت  تا پول بگيرد يا به بازار مي رود

به عنوان يك  انجام مي دهند يعنيهمين شكلي كه غالب مردم كارها را دو جور مي توان انجام داد يكي 
مي دهد كه در ارد انجام گناهي هم در آن نيست و احيانا وظيفه توصلي اش هم د كار عادي طبيعي كه

و بايد كار كند اداره كند  اش را زندگيو نفقه بدهد  وجود ندارد از آنجا كه شخص بايد عقابي  اين قسم
و سود در اين عمل است و مانعي هم ندارد اما همين را مي  تانگيزه اش هم انگيزه دريافت مزد و اجر
 وبراي اينكه سود  و انجام دهد ،براي اينكه خدا فرموده است . وتواند در پرتو يك قصد الهي انجام دهد

خب اين مي شود عبادت  عمل را انجام دهد. در جهتي كه خدا فرموده است هزينه كند عملش رامنافع 
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 در حالي كه اينمي شود عبادت  عملهمه هم قبول دارند چطور است اين فرمولش چطور است كه اين 
  .رده است ولي شما مي گوييد عبادت استقصد سود و اجر و مزد ك شخص

 سوال؟؟ خيلي خب ولي باالخره او قصد پول دارد و قصد خدا نيست ديگر 
حل مسئله و جواب به اين مسئله اين است كه قصد امور مادي و اين چيزها دوشكل است يك وقتي 
است كه عامل رئيسي و اصلي است و تحت شعاع يك قصد باالتر قرار نگرفته و اين يك حالت است كه 

و غالبا  زندگي طبيعي بشر اينگونه است و اين كارهايي كه انجام مي دهيم با قصد دنيائي انجام مي شود
تحت الشعاع و در پرتو يك قصد برتري قرار نگرفته اما گاهي  اين قصد ها تحت ظل و شعاع يك قصد 
بزرگتري قرار مي گيرد اين داعي علي الداعي نيست داعي علي الداعي به عكس اين بود مي گفت كه اين 

ي اصلي به عنوان غايت قصد عبادت كند اما اينجا معكوس قصه است يك قصد الهقصد او را مي برد كه 
الغايات وجود دارد كه از او اين قصد هم متولد شده است توجه كرديد اين خيلي فرق مي كند بنابراين 
گاهي هست كه دريافت مزد و اجر و اجور مادي خودش مستقل است و تنها موثر در صدور يك فعل 

يعني آن موجب شده است  است اين يك صورت گاهي هست كه به نحو داعي علي الداعي عبادي است
كه يك قصد عبادي از او صادر شود اما آن كه ما عرض مي كنيم يك امر سومي است و آن اين است كه 
اين داعي مولد داعي عبادي نيست مستقل هم نيست بلكه داعي متولد از يك داعي باالتر است از يك 

و حل عباديت اين اعمال عادي و اين حالت سوم با آن دو تا متفاوت است  قصد و غرض باالتري است
متعارف در همين نهفته است اين بحثي كه عرض مي كنم مي شود به شكل يك مقاله قشنگ درآوردش و 

 عرضه كرد چون بحث ظريف و زيبايي است

  تفصيل كالم
اگر بخواهيم يك مقدار سخن را بسط دهيم بايد اينطور عرض كنيم اين بخصوص در علوم انساني و 

بيت گفته شده كه غايات فعل گاهي غايت طولي است و گاهي غايات عرضي است اگر تعليم و تر
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گاهي چند غايت و قصد و انگيزه دارد در  و يك فعل گاهي يك غايت دارد بخواهيم باز كامل تر بگوييم
جايي كه آن  گاهي چند انگيزه موثر است اين يك تقسيم استو صدور فعل گاهي يك انگيزه موثر است 

عامل گاهي اين چند انگيزه عرضي هستند يعني چند  همآن  گيزه موثر است كه فرض دوم استچند ان
به هم پيوند  بوده وهم مستقل آن  هر كدام ازو  ددر عرض هم موجب شده است كه اين كار را انجام بده

بعدي هم  و قسمعرضي است  يك قسمو صورت دوم دو قسم ميشود  اندبلكه تركيب شده  اند نخورده
متقدم  غايتي كه در رتبه و در انگيزه هاي طوليكه انگيزه هاي مذكور از اين قسم مي باشند طولي است 

بعدي  اتغايهويت و شكل دهنده  را تغيير بدهد بعديغايات  هويتممكن است  و علت قرار بگيرد
 مزد و كاسبي و و اجر معلول قصد ،غايت و قصد و انگيزه عبادتيعني  ،غايت در اينجاآن  اگر باشد.

عده اي هم  و گفتند كه درست استاي ميكه حاال عده داعي علي الداعيشود تجارت باشد اين مي
وشعاع و  ي اجر و مزد تحت ضلّعكه اين دا ،دارد ي هماما يك حالت معكوس ؛اشكال داردگفتند مي

هميشه به معلول علت است كه ن آچرا كه  كنداينجا خيلي فرق مي .غايت الهي و قربي باشدآن  معلول
باشد به تبع سطح و ارزش عمل عمل اخروي  انجام اينقصد دنيايي علت آن  اگردهد. هويت مي شكل و

قصد الهي  ،لي و متقدماعلت غايي و باال سري و قصد عآن و  ولي اگر به عكس شد را پايين مي آورد
اين  .اين ديگر دنيا نيست دنبال كسب مال برود عمل را انجام مي دهد مثالًآن  به خاطر ومعنوي شد و

است  گونهدر قصدها اين  .دهدروح و جهت مي و به معلولمعلول است  مقومعلت  زيرا .خرت استآ
بر خالف عبادي  داعي دنيوي علي الداعيو لذا ما در  .دهدشده را جهت مي متولدقصد  قصد برتريعني 

سلسله عبادت بايد شده است اما عبادي  داعي علي الداعي گفتيم درست است كه مشهور تسليم نشديم و
 داعي علي الداعيعبادي  داعي و به عكس شدعبادي  داعي دنيوي علي الداعياما اگر اين  .اك باشدپ

و  داعييك و  انجام مي دهدعبادت به عنوان توسليات را  يعني در اين فرضي كه مكلفشد  دنيوي
منافات با عباديات  اين فرض را مي گوييم كه يك كار مادي مي شودعلت انجام انگيزه الهي و عبادي 

صورت بندي  آن رامن و داشته  وجود شما خوب حاال اين يك تحليل مهمي بود كه در ارتكاذات .ندارد
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اي براي كار كردن به سازماني يا تجارت خانهكه ميگوييم اگر كسي  قول ماستراز مطلب اين و  .كردم
و در عين حال قصد قربت نمايد منافاتي با عبادي بودن كارش پول هم بگيرد براي كارش اجر و و  رفت

 ندارد.
اين قصد معلول قصدهاي دنيوي است اما اگر در  بنابر اين اينگونه موارد بر دو قسم است گاهي 

خواهد يخداوند م و د خدا فرموده استديم به يك علت باالتري كه مي گويسلسله ي اين قصدها رسي
اين و د نكن قصد هاي مادي رنگ عوض ميفرض اين در است آن  بكنيم اين هم مقدمه ي كار راآن  كه

 در آيات و روايات نيز همين است. اهللا  غةبمراد از ص .اهللا غةبصمي شود 
اين بحث بعد از  كنم. درخواهم عرض نكته اي كه ميآن  اينها همه بحث بر مقدمه است تا برسم بر

پايه را  صيلياز اساس يك تف مي خواهيمشكال چهارم را پذيرفتيم اسه اشكال را نپذيرفتيم ولي آن  اينكه
ل يك عمل مادي تبدّ قصه اي كه در توسليات و خواستم بگويم كه كه هنوز به آن نرسيده ايم.كنيم ريزي 

معلول  عبادي قصداست. موثر شده عبادي قصد  اين است كه شا تحليل فلسفي به عبادت است راز و
 دهد. به معلول رنگ مي هميشهعلت اين قصد مادي است و علت بلكه اين قصد مادي نيست 


