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چکیده

گاه ،برخی در برابر دریافت مزد ،به انجام اعمال عبادی مبادرت میورزند .دریافت مزد
با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی ،به ظاهر ناهماهنگ است .فقیهانی که اینگونه
اعمال عبادی را صحیح میدانند ،در قالب نظریۀ داعی بر داعی(انگیزۀ قرب بر انگیزۀ مزد)،
به تبیین استداللی آن پرداختهاند .هر چند ،ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه ،ناآشنا
ِ
نیست ،ولی بررسی نوشتههای فقهی ،تدوینی را از این نظریه ،گزارش نمیدهد .از این رو،
نوشتار حاضر میکوشد در پی پیشینهشناسی نظری ۀ داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه
شیعه ،با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان ،بر این نظریه ،روا
میدارند ،ضمن پاسخگویی به نقدها و نشاندادن ضعف آنها ،صحت و استواری آن را بر
پایۀ استدالل عقلی روشنسازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات
نشان دهد.
کلیدواژهها :تصحیح عبادات ،داعی امتثال عبادات ،نظریۀ داعی بر داعی ،لزوم قصد
قربت ،دریافت مزد اعمال عبادی.
 .1تاریخ دریافت1396/04/22:؛ تاریخ پذیرش1396/10/06:
 .2استادیار گروه فقه وحقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان .ایران؛ رایانامهpm.sadra87@gmail.com :
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فقه شیعه همانند دیگر دانشهای بشری ،ساختار و نظام درونی خود را در کنار
قواعد و احکام کلی ،با بهکارگیری شماری از نظریههای خرد و کالن ،سامان
میبخشد.
گاه ،نگاه برونگرایانه به مباحث فقهی ،طرح مباحث معرفتی را در حوزۀ فلسفۀ
فقه ،سبب میگردد؛ از اینرو ،شناخت نظریههای خرد و کالن ،نهتنها به نمایان شدن
گستره ،ساختار و نظام درونی فقه کمک میرساند ،بلکه نیل به تبیین و تحلیل برخی
از مباحث معرفتی فقه و پاسخ به پرسشهای حوزۀ فلسفۀ فقه را نیز فراهم میسازد.
اخالص و قصد قربت ،جزء اصلی عبادت و ویژگی اساسی تمایز عمل عبادی
با دیگر اعمال فقهی است .بعضی از مؤمنان ،برای متمایل کردن برخی از مکلفان
به انجام واجبات عبادی ،مبلغی را به این افراد میپردازند و این مکلفان نیز به ازای
عوض دنیوی ،به انجام واجبات عبادی خویش مبادرت میورزند.
دریافت ان
ِ
همچنین ،گاه ،افرادی اجیر میگردند تا برخی از اعمال عبادی دیگران را به ازای
دریافت مزد و یا عوضی دنیوی ،به نیابت انجام دهند و یا همواره ،بسیاری از بندگان
خداوند متعال ،اعمال عبادی را به این امید ،بهجا میاورند که به برخی از منافع و
اهداف دنیوی و اخروی دست یابند.
مکتوب فقه شیعه ،برخی از فقیهان شیعه انجام اینگونه اعمال
ادبیات
براساس
ِ
ِ
عبادی را اجازه میدهند و در مورد صحت آنها ،سخن میگویند؛ درحالیکه
ُ
واجبات عبادی ،افعال قربی هستند که صحت آنها به اخالص و قصد قربت وابسته
دریافت مزد و عوض مالی و یا نیل به اهداف و
است و انجام اعمال عبادی ،به داعی
ِ
مطامع دنیوی و اخروی ،با اخالص و قربی بودن عمل ،ناسازگار است.
این ناهمگونی ظاهری ،همانگونه که پژوهشگرانی را به درنگ وا میدارد تا با
نگاه برونگرایانه ،مباحث معرفتی اینگونه مسائل فقهی را بکاوند و پرسشهای مربوط
به آن را در حوز ه فلسف ه فقه طرح کنند ،فقیهان شیعه را نیز برمیانگیزاند که دالیل و
مستندات فقهی امکان درستی این اعمال را بررسی و تحلیل فقهی خود درباره امکان
ِ
تصحیح اینگونه از اعمال عبادی را بیان دارند.

نظری ه داعی بر داعی ،ثمر ۀ یکی از تالشهایی است که برخی از دانشیان فقه
دریافت مزد و نیز تحلیل
کردن ناهمگونی ظاهری بین قصد قربت و
ِ
شیعه ،در برطرف ِ
درستی آن دسته از اعمال عبادی،که در برابر دریافت مزد ،اتیان میشوند ،میپردازد.
شناخت مبنای پیروان
بیشک ،تبیین نظری ه داعی بر داعی ،افزون بر پیشینهشناسی آن و
ِ
نظری ه داعی بر داعی ،آ گاهی بر نقدهایی را میطلبد که منتقدان این نظریه ،بر آن روا
میدارند.
ُ
مطالب بیان شده ،موضوع پرسشهای جستاری را سامان میدهند که پژوهشی
بنیادی ،به روش توصیفی ،برای رسیدن به پاسخ آ ن را میکوشد و نوشتار پیشرو نیز،
به گزارش آن ،اهتمام میورزد.
.1پیشینهشناسی

بهگواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه ،باید پیشینه نظریه داعی بر داعی را در بحث
دریافت عوضی مالی ،برای انجام امور عبادی جست .تفسیر فقیهان پیشین
امکان
از
ِ
ِ
شيعه ،از آن دسته احادیث فقهی كه از دریافت مزد برای انجام برخی از اعمال عبادی
یراند ،بیشتر ،مستند دانشيان فقه مكتب بغداد ،برای گرایش به جواز یا
سخن م 
عدمجو ِاز دریافت مزد و عوضی مالی برای انجام اعمال عبادی است (مفید،1413 ،
ّ
588؛ ابنبراج346 345/1 ،1406 ،؛ سلر170 169 ،1404 ،؛ حلبی283 ،1403 ،؛
طوسی366 365 ،1400 ،؛ 85/8 ،1387؛ ابنادریس217/2 ،1410 ،؛ کیدری،
.)247 246 ،1416
گویا ،شیخ مفید نخستین فقیه شیعی است که به ناهماهنگی بین وجوب عمل و
دریافت مزد ،اشاره میکند (مفید.)588 ،1413،
ّ
ّ
بهنظر میرسد میان فقیهان مکتب حله ،نخستینبار ،عالم ه حلی ناسازگاری طاعت
دریافت مزد برای انجام اعمال عبادی مذکور در
الهی را با اخذ اجرت ،علت حرمت
ِ
روایات دانسته است (حلی،1412،منتهیالمطلب414/15 ،؛ مختلفالشیعة)18/5 ،؛
دلیلی که بعدها از عمدهترین مستندات عقلی حرمت دریافت مزد ،به ازای انجام
واجبات عبادی بهشمار میاید که در روایات نیامده است.
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ّ
هرچند عالم ه حلی بهدلیل یادشده ،دریافت مزد را برای انجام واجبات عبادی
حرام میشمارد ،ولی خود به جواز دریافت مزد به ازای انجام اعمال عبادی مستحب
تصريح میدارد (حلی ،تلخیصالمرام92 ،؛ قواعداالحکام)10/2 ،؛ رویهای که
همواره ،فقیهان پس از او نيز آن را دنبال میکنند (عمیدی377/1 ،1416 ،؛ فخر
ّ
المحققین408/1 ،1387 ،؛ شهید اول172/3 ،1417 ،ـ173؛ قطان331/1 ،1424 ،؛
سیوری15/2 ،1404 ،؛ صیمری7/2 ،1420 ،؛ شهید ثانی217/3 ،1410 ،؛ ،1413
130/3؛ کرکی35/4 ،1414 ،؛ اردبیلی90/8 ،1403 ،ـ91؛ سبزواری443/1 ،1423 ،؛
نراقی48 ،1415 ،؛ بهبهانی17 ،1310 ،؛ کاشف الغطاء77 ،1420 ،؛ حائری،1418 ،
180/8؛ عاملی309/12 ،1419 ،؛ مامقانی.)135/1 ،1316 ،
ََّ
ُ
فخرالمحققین ،با استناد به حصری كه در آی ه شریفهَ :و َما ِام ُروا اال ِل َي ْع ُبدوا الله
َ َ
ْ
ُمخ ِل ِص
ين ل ُه ِّالد َين(بینه )5/مشاهده میشود ،تنافی اخالص و قصد قربت را با
دریافت مزد و عوض مالی برای انجام واجبات عبادی اینگونه توضیح میدهد که
غایت اعمال عبادی ،تنها و تنهاّ ،
تقرب به خدا و اخالص در عمل است و تردیدی
نیست عملی که به قصد دریافت عوض ،انجام میگردد ،غایت انجام آن به ّ
تقرب
الهی و اخالص در عمل ،محصور نیست و از آنجا که انتفای اخالص و قصد قربت،
بطالن عمل عبادی را در پی دارد ،دریافت مزد و عوض مالی ،با اخالص و قصد
قربت ،در تنافی میباشد (فخرالمحققین.)264 ،257/2 ،1387 ،
وی ،در پی تصریح به بطالن اجارۀ منعقده برای انجام واجبات عبادی ،از حکم
عبادتی سخن بهمیان میاورد که اجیر آنرا در این اجار ه باطله انجام میدهد .او در
برابر دیدگاه اقوی و برگزیدۀ خود که عدم صحت عمل عبادی اجیر یادشده است،
امکان صحت عمل واجب
در قالب قال و قیلها و بدون اشاره به قائل آن ،از فرض
ِ
عبادی ،برای خود اجیر ،سخن میگوید و نظری ه داعی بر داعی را مستند به این فرض
میسازد و با این گفتار ،برای نخستینبار ،در ادبیات مکتوب فقه شیعه ،از نظری ه داعی
یراند؛ بدون اینکه خود در نقد این نظریه ،مطلب چندانی بیان دارد
بر داعی سخن م 
(فخر المحققین.)257/2 ،1387 ،
بررسی نوشتههای فقهی پس از فخرالمحققین نشان میدهد که تا زمان محقق

یزدی ،تنها شمارگان نادری از شارحان کتاب قواعد االحکام ،با بازخوانی سخنان
فخرالمحققین ،از نظری ه داعی بر داعی سخن گفتهاند (کرکی.)152/7 ،1414 ،
هرچند ،پس از اینکه آل عصفور بحرانی (بیتا )68/11 ،دریافت مزد را به
ازای انجام واجبات عبادی ،امری جایز و شرعی میشمارد و تنافی قصد قربت را با
اخذ اجرت ،سخنی بیدلیل و محصول شبههای میداند که پیروان این سخن به آن
گرفتارند ،وحید بهبهانی (17 ،1310ـ )18و بهدنبال وی ،دیگر فقیهان شیعه نیز یکی
پس از دیگری ،با سخنان و بیانهای گوناگون و متفاوت به نقد تنافی اخذ اجرت
با قصد قربت ،روی میآورند (عاملی309 ،303/12 ،1419 ،ـ313؛ نراقی،1415 ،
176/14ـ182 ،178ـ183؛ کاشف الغطاء64 ،1422 ،ـ69؛ قزوینی378 /2 ،1424 ،؛
کاشف الغطاء77 ،75 ،1420 ،ـ78؛ انصاری126/2 ،1415 ،ـ)131؛ ولی بیشتر ،با
استناد به نظری ه داعی بر داعی ،به دفاع از جواز دریافت مزد برای انجام اعمال عبادی
و یا نقد تنافی اخذ اجرت با قصد قربت نمیپردازند؛ چنانکه براساس اسناد مکتوب
فقه شیعه ،چنین بهنظر میرسد که تا زمان شیخ انصاری ،فقیهی در نقد و بررسی این
نظریه قلمفرسایی نکرده و گویا ،شیخ اعظم ،نخستین فقیه شیعی است که به نقد نظری ه
داعی بر داعی روی میآورد (انصاری.)129/2 ،1415 ،
بررسی آن دسته از نوشتههای فقهی شيع ه که پس از فخرالمحققین نگارش مییابد،
این واقعیت را نمایان میسازد که در ظاهر این محقق یزدی است كه چندين سده پس
یراند ،دوباره این
از اینکه فخرالمحققین به ایجاز از نظری ه داعی بر داعی سخن م 
نظریه را مورد توجه قرار داده و به آن ،برای اثبات جواز دریافت مزد و عوض مالی ،به
ازای انجام اعمال عبادی و نیز نقد تنافی اخذ اجرت با قصد قربت ،استناد میجوید
و به پاسخگویی از نقدهایی روی می َن َهد كه برخی از معاصران وی بر نظری ه داعی
بر داعی روا میدارند و یا گمان ه طرح آن برای این نظریه میرود (یزدی/1 ،1429 ،
136ـ)151 ،140 ،137؛ از اینرو اگرچه ادبیات مکتوب فقه شیعه ،پیشینه نظری ه داعی
بر داعی را در نوشتههای فقهی برخی از فقيهان پیش از محقق یزدی گزارش میدهد
یراند ،ولی
و وی را نخستین فقیه شیعی نمیداند که از نظری ه داعی بر داعی سخن م 
نظری ه داعی بر داعی را به نام وی میشناسند؛ چنانکه امروزه ،بسیاری از دانشیان فقه
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شیعه ،بههنگام سخن از نظری ه داعى بر داعى ،نگاه خویش را به گفتههای محقق
یزدی ،معطوف میدارند؛ چه از وی نام برند و یا از ذکر نام وی فروگذارند (خمینی،
261/2 ،1415؛ سبحانی840 ،1424 ،؛ بجنوردی.)189/2 ،1401 ،
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نظری ه داعى بر داعىّ ،
مترصد تصحیح عملی عبادی است که فاعل به ازای انجام
آن ،مزد و یا عوضی مالی و دنیوی دریافت میدارد .این نظریه میگوید :آنگاه که
آدمی در برابر دریافت عوض ،عملی عبادی را اتیان میکند ،دو انگيز ه متفاوت ،در
طول یکدیگر قرار میگیرند؛ داعى اصلی و ّاولى برای انجام عمل عبادی ،اخالص و
ّ
تقرب به خدای تعالیست و داعى دوم و با واسطه ،امری دنیوی همانند؛ دریافت مزد
و عوضی مالی.
بدیهی است که در عبادات ،چيزى بيش از توسط و میان بودن امتثال ،مطرح
غايت غايات قرار گیرد ،بلکه تنها داعی
نیست؛ از اینرو ،الزم نيست كه قصد قربتِ ،
ّاولی بودن قصد قربت،کافی است؛ برای مثال؛ هنگامیکه آدمی عبادتى؛ مانند نماز را
ّ
ّ
غایت
بدون واسطه و داعى اولى او ،تقرب به خداست ،مىتواند ِ
انجام میدهد و غايت ِ
غايات خود را از انجام اين عمل عبادی ،رسیدن به دستهای از خواستههاى دنيوى قرار
دهد .برای تأیید این سخن ،میتوان از اعمالی عبادی؛ همانند :نماز جعفر طيار ،نام
برد که آن را براى ادای َدين ،گشايش در زندگى و دیگر امور دنیوی بهجا میآورند
(بجنوردی188/2 ،1401 ،ـ.)189
داعى و انگيز ه عمل عبادی ،تنها ،قصد قربت و اخالص است؛ یعنی :علت غایى
و غرض فاعلی در اتيان عمل عبادی ،نزديكى به خداوند متعال است .آنگاه وی با
حالت اخالص و قصد قربت به اين انگيزه ،عمل عبادی را بهجاى مىآورد كه بهطور
مثال ،خداوند متعال روزى وی را وسعت بخشد ،يا َدين و بدهى او را ادا کند و يا بیمار
یا بیماری او را شفا دهد؛ در هم ه اين موارد ،عمل بهمنظور ّ
تقرب به خداوند متعال انجام
میشود ،اما انگيز ه انجام اين عمل خالصانه و الهى ،شفاى مريض ،اداى َدين ،وسعت
رزق و ساير درخواستهاى دنيوى و مادى اوست (یزدی.)136 /1 ،1429 ،

 .3مبنای نظری ه داعی بر داعی

مبنای نظری ه داعى بر داعى ،بر صحت طولی بودن دواعی استوار است؛ زیرا آن چیزیکه
اعتبار این نظریه را متزلزل میسازد و به اخالص در انجام عمل عبادی آسیب میرساند ،تنها
قرار داشتن داعی دنیوی ،در عرض داعی امتثال امر عبادی است .حال اگر داعی دنیوی،
در طول داعی امتثال امر عبادی قرار گیرد ،بهاینگونه که داعی برای عمل عبادی ،امتثال
ی برای امتثال امر الهی ،غرضی دنیوی یا اخروی باشد ،هیچ ایرادی بر نظریه
امر الهی و داع 
داعی بر داعی و هیچ آسیبی بر اخالص در انجام عمل عبادی وارد نمیآید.
آیات و روایات فراوانی وجود دارند که از ّ
ترتب آثار و لوازم و نیز تحقق اغراض
دنیوی و اخروی در پی اتیان برخی از اعمال عبادی سخن میگویند (برای نمونه:
بقره261/ـ274 ،271 ،262ـ277؛ مائده95/؛ اعراف55/؛ توبه36/؛ سجده7/؛
طــه132/؛ غافر50/؛ جمعه11/؛ حر عاملی464/6 ،1409 ،ـ5/7 ،494ـ،20
49/8ـ85 ،53ـ367/9 ،183ـ )474و بهاین شیوه ،تودههای بندگان خدا را به انجام
آن عبادات فرا میخوانند و بسی هویداست که بین اغراضی که به ذات باری تعالی بر
نمیگردد ،تفاوتی وجود ندارد؛ چه این غرض ،دریافت مزد باشد و یا چیز دیگری از
امور دنیوی یا اخروی؛ همانگون ه که بیشتر مردم نیز ،خداوند باریمرتبت را از روی
ترس و یا طمع ،عبادت میکنند (نهجالبالغه ،حکمت)237 :؛ از اینرو ،آنچه در
انجام عمل عبادی ،الزم است ،تنها در میان بودن امتثال امر الهی ،در انجام عمل
عبادی است؛ هرچند داعی برای امتثال فرمان الهی ،خود ،چیزی است که به انجام
دهند ه عمل عبادی برمیگردد؛ زیرا در غیر اینصورت عبادت ،تنها به اعمال عبادی
اولیا و صالحانی همانند امیرمؤمنان 7انحصار مییابد که ذات باری را از آن جهت
عبادت میکنند که سزاوار عبادت است (یزدی.)136 /1 ،1429 ،
به دیگر سخن ،داعی آن چیزی نیست که به ذهن خطور میکند؛ داعی آن غایت
ً
و هدفی است که حقیقتا فاعل را بر انجام عمل برمیانگیزاند و او را بر اتیان آن فعل
وا میدارد؛ از اینروّ ،
محرک حقیقی فاعل برای انجام عبادت ،همان غرضی است که
بر عبادت مترتب است و فاعل عمل عبادی نیز برای دستیابی به آن ،به انجام عبادت
ّ
متعلقات و نتایج ّ
مترتب بر اعمال عبادی
مبادرت میورزد .بنابراین ،تردیدی نیست که
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هستند که ّ
محرک تودههای بندگان خدای تعالی ،برای اتیان عبادات میباشند و نه
انتساب عبادت و نتایج مترتب بر آن ،به ذات مقدس ربوبی؛ تنها ،اولیای الهی هستند
ً
که ذات مقدس احدی را صرفا ،بهاین جهت عبادت میکنند که عبادت و همه نتایج
ّ
مترتب بر آن ،منتسب به ذات ربوبی احدی است .بدیهیست که اگر ِصرف انتساب
عبادت ،به ذات مقدس ربوبیّ ،
محرک و علت تام برای اتیان عبادات پنداشته شود
اتیان اعمال
و اخالص تام و کامل ،در سقوط تکلیف اعتبار گردد ،امر و تکلیف به ِ
عبادی جز برای خو ّ
اص از بندگان خدای تعالی امر و تکلیفی به غیرمقدور است و از
اینرو ،بهجهت ناتوانی تودههای مردم از انجام اوامر و تکالیف عبادی ،باید این اوامر و
تکالیف را از ذم ه آنها ساقط دانست.
افزون بر این ،اگر امتثال تکالیف عبادی ،جز با اخالص تام و کامل ،حاصل
نمیآید ،الزم است خداوند متعال و معصومین :آن را بیان دارند و تودههای مردم را
به آن ،هدایت کنند؛ نه اینکه رغبت آنها را به چیزی برانگیزانند که با تحقق اخالص
تام و کامل ،در تضاد و تنافی است؛ آنگونه که بسیاری از آیات و روایات ،با بیان آثار
و لوازم دنیوی و اخروی عبادات و اغراض دنیوی و اخروی قابل تحصیل از انجام
اعمال عبادی ،تودههای بندگان خدا را به اتیان آن عبادات ترغیب و تشویق میکنند
(برای نمونه :بقره261/ـ274 ،271 ،262ـ277؛ مائده95/؛ اعراف55/؛ توبه36/؛
سجده7/؛ طــه132/؛ غافر50/؛ جمعه11/؛ حر عاملی464/6 ،1409 ،ـ،494
5/7ـ49/8 ،20ـ85 ،53ـ367/9 ،183ـ)474؛ بنابراین ،دیگر نمیتوان در صدق
طاعت بر انجام آن دسته از اعمال عبادی تردید روا داشت که با اغراض دنیوی ،ولی با
قصد امتثال امر الهی ،اتیان میشوند (خمینی274/2 ،1415 ،ـ.)280
 .4نقد نظری ه داعی بر داعی

از هنگام اقبال فقه شیعه به نظری ه داعی بر داعی ،برخی از فقیهان شیعه ،نقدهایی
بر این نظریه روا داشتهاند که موارد زیر ،از عمدهترین آنها است.
 .1 .4عدم امکان داعویت مزد

برخی از دانشیان فقه شیعه ،بهدنبال این تقریر که مراد از نظری ه داعی بر داعی ،انبعاث

ً
حقیقتاّ ،
محرک عامل برای اتیان
حقیقی عامل از امر مولی است ،بهگونهای که امر مولی
دریافت مزد و
عمل عبادی است ،در نقد صغروی این نظریه میگویند که نمیتوان
ِ
ِ
عوض مالی را برای اتیان اعمال عبادی در زمر ه مصادیق داعی بر داعی دانست؛ زیرا
دریافت عوض مالی ،این صالحیت را ندارد که درحقیقت موجد صفت ّ
محرکیت و
ِ
ّ
خود
داعویت در امتثال امر مولی باشد؛ بلکه دریافت مزد ،در واقع ،محرک برای انجام ِ
عمل عبادی میباشد ،نه موجد صفت ّ
محرکیت در امتثال امر الهی؛ از اینرو ،نظریه
ِ
داعی بر داعی ،سخنی ناپذیرفتنی است (نایینی ،المکاسب و البیع.)55/1 ،
 .1 .1 .4نقد و بررسی

مقایس ه تقریری که این دسته از فقیهان شیعه ،از نظری ه داعی بر داعی ،بیان
میدارند ،با تعریفی که پیروان نظری ه داعی بر داعی بازگو میکنند ،این واقعیت را
نمایان میسازد که تقریر منتقدان یادشده ،تنها پنداری است که خود از این نظریه
یرانند.
ساختهاند و آن واقعیتی نیست که پیروان نظری ه داعی بر داعی از آن ،سخن م 
شاید از اینروست که بسیاری از دیگر دانشیان فقه شیعه که در نقد نظری ه داعی بر
داعی قلم میفرسایند و یا به تقریر و گزارش نقدهای نظریه داعی بر داعی میپردازند،
با وجود وقوف بر تقریر گفته شده و نقد مطابق بر آن ،از گزارش و یا بازخوانی آن پرهیز
میدارند (خمینی270/2 ،1415 ،ـ274؛ خویی710/1 ،1377 ،؛ نایینی ،منیة الطالب،
50/1؛ بجنوردی162 /2 ،1419 ،ـ.)163
افزون بر این ،فقیهانی که به تقریر باال از نظری ه داعی بر داعی ،روی میآورند ،به
هیچرو بیان نمیدارند که به چه دلیلی دریافت مزد و عوض مالی این صالحیت را
ندارد که در حقیقت ،موجد صفت ّ
محرکیت و داعویت در امتثال امر مولی باشد.
ِ
 .2 .4لزوم الهی بودن تمامی دواعی طولی

هنگامی میتوان عملی را عبادی دانست که هم ه علل و دواعی طولی آن ،الهی و
ُ
قربی باشد؛ یعنی :هم ه حلقههای سلسل ه دواعی طولی ،به خدای تعالی منتهی گردد؛ از
اینرو ،قرار گرفتن برخی از دواعی غیر قربی در سلسل ه دواعی ،عمل را از عبادی بودن
بیرون میدارد؛ چه اینکه ّ
صحت عبادت ،به این نکته وابسته است که منشأ انبعاث

نظریه داعی بر داعی
در بوته تحلیل و نقد

65

جستارهای
فقهی و اصولی

سال سوم ،شماره پیاپی هفتم
تابستان1396

66

اراد ه مکلف ،برای امتثال امر مولی و اتیان عمل عبادی ،یا نفس امر خداوند متعال باشد
و یا در سلسل ه علل یا معلولهاى امر الهی قرار داشته باشد و انبعاثی که از دریافت مزد
و عوض مالی ناشی میشود ،هیچیک از موارد سهگان ه یادشده نیست؛ دریافت مزد
برای اعمال عبادی ،نه ٌ
ماموربه الهی است و نه در سلسل ه علل و معالیل امر الهی قرار
دارد (نایینی ،المکاسب و البیع55/1 ،؛ بجنوردی162 /2 ،1419 ،ـ.)163
ّ
نمیتوان دریافت مزد را با غایاتی قیاس کرد که خدای تعالی بر عبادات ،مترتب
میسازد .چنین مقایسهای ،قیاس معالفارق است؛ زیرا آنگاه که سلسل ه علل و دواعی
اتیان عمل عبادی ،به خداوند سبحان برمیگردد ،معلول ،از عبادی بودن بیرون نمیرود
و این خالف مواردی است که سلسل ه دواعی به غیر خدای تعالی منتهی میشود؛
چه اینکه بسی تفاوت وجود دارد ،بین عمل عبادی که به امر خداوند سبحان ،اتیان
روزی آدمی گشایش پدید میآید و عملی عبادی که به امر الهی ،اتیان
میگردد و در ِ
میشود تا اینکه عوضی مالی دریافت گردد؛ زیرا اتیان نخست ،عبادت بهشمار میآید،
ولی اتیان دوم ،عبادت محسوب نمیگردد .صرف میان بودن امر خداوند سبحان در
اتیان عمل ،نمیتواند ّ
مصحح عبادت باشد؛ چه اینکه حقیقت عبادت ،تنها در ذهن
داشتن و یا بر زبان جاری کردن این سخن نیست که عمل ،برای خدای تعالی است؛
بلکه حقیقت عبادت این است که امر خداوند سبحانّ ،
محرک عامل ،برای انجام عمل
است؛ هرچند اتیان عمل ،بهمنظور غایتی صورت گیرد که خداوند سبحان برای عمل
عبادی ،قرار میدهد؛ اما هنگامیکه دریافت عوض مالیّ ،
محرک عامل ،برای انجام
ُ
عمل عبادی است ،این نکته ،خود ،غیر قربی بودن عمل را نشان میدهد؛ از اینرو،
اگر در سلسل ه دواعی عمل عبادی ،داعی غیر الهی ،جای گیرد ،عمل یادشده ،از قربی
ِ
بودن خارج میگردد .در نتیجه ،نمیتوان با این سخن که در عبادت ،قربی بودن داعی
بر داعی ،الزم نیست ،نظری ه داعی بر داعی را توجیه کرد .پذیرش نظری ه داعی بر داعی،
به این میماند که گفته شود :در عبادت ،قصد قربت الزم نیست (نایینی ،منیة الطالب،
51/1؛ شیرازی146/1 ،1412 ،؛ بجنوردی162/2 ،1419 ،ـ.)163
 .1 .2 .4نقد و بررسی

نقد باال ،خود از جهات مختلف از ایراد مصون نیست؛ نخست اینکه چون،

بین اغراض دنیوی تفاوتی وجود ندارد ،اگر نتوان توسیط امر الهی را در اتیان عمل
ّ
امر
عبادی ،مصحح عبادت دانست و حقیقت عبادت را چنین پنداشت که تنهاِ ،
خداوند سبحانّ ،
محرک عامل ،برای انجام عمل عبادی است ،گریزی از پذیرش
این سخن ،باقی نمیماند که عبادت ،به اولیای الهی منحصر است و در نتیجه ،باید
عبادات سایر بندگان خداوند متعال ،حکم کرد؛ زیرا نمیتوان گفت :امر
به نادرستی
ِ
خداوند سبحانّ ،
محرک حقیقی ،برای انجام نوع اعمال عبادی بیشتر بندگان خدای
تعالی است ،حال اینکه به نظر نمیرسد ،احدى به بطالن عباداتی قائل باشد که بیشتر
تودههای بندگان خداوند متعال انجام میدهند (یزدی.)136/1 ،1429 ،
دیگر اینکه ،دلیلی برای این سخن وجود ندارد که اگر در سلسل ه دواعی عمل
عبادی ،داعی غیر الهی جای گیرد ،عمل گفته شده ،از عبادی بودن خارج میگردد؛
مالک عبادی بهشمار آمدن عمل ،وجود امر خدای تعالی نیست ،بلکه وجود قصد
قربت است .هر عملی که صحت آن ،بهقصد قربت وابسته است ،عملی عبادی
بهشمار میآید و در محل سخن نیز ،صحت و درستی عملی عبادی که عامل به ازای
انجام آن ،مزد دریافت میدارد ،به قصد قربت وابسته است؛ گذشته از اینکه هر عملی
که به قصد قربت ،اتیان گردد ،خود ،عملی عبادی بهشمار میآید؛ از اینرو ،نمیتوان
غیر الهی ،جای گیرد عمل یادشده،
گفت :اگر در سلسل ه دواعی
عمل عبادی ،داعی ِ
ِ
از عبادی بودن خارج میشود (یزدی136/1 ،1429 ،ـ137؛ خویی.)710/1 ،1377 ،
مطلب آخر اینکه ،هنگامی میتوان نقد باال را بر نظریه داعی بر داعی ،روا داشت
که از یکسو ،تصحیح هم ه اعمال عبادی که برای انجام آنها عوضی مالی دریافت
میشود ،به نظریهی داعی بر داعی وابسته باشد و از سوی دیگر ،الهی بودن هم ه دواعی
طولی نیز در عبادی بهشمار آمدن عمل ،الزم و معتبر باشد و حال اینکه نه تصحیح
هم ه اعمال عبادی که عامل ،برای انجام آنها مزد دریافت میکند ،به نظری ه داعی بر
داعی ،نیازمند است و نه عبادی بهشمار آمدن عمل ،الهی بودن هم ه دواعی طولی را
نیاز دارد؛ از اینرو ،نمیتوان نقد باال را بر نظریه داعی بر داعی ،روا داشت؛ چه اینکه،
داعی عامل ،برای اتیان عمل عبادی ،از دایر ه یکی از این صور سهگانه ،بیرون نیست؛
صورت نخست اینکه؛ ّ
تقرب و امتثال امر الهى ،تمام داعى عامل ،برای اتیان عمل
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عبادی باشد؛ چهاینکه برای انجام عمل عبادی ،عوض مالی به وی پرداخت گردد و
یا چیزی به او پرداخت نشود.
صورت دوم اینکه؛ امتثال امر الهى ،داعويتى براى عامل ندارد و این ،تنها دریافت
مزد است که تمام داعی عامل را برای اتیان عمل عبادی سامان میدهد؛ بهگونهای که
اگر پرداخت مزد در برابر انجام عمل عبادی منتفی باشد ،امتثالى هم تحقق نمییابد.
صورت سوم اینکه؛ امتثال امر الهى ،داعی ضعیف و ناقصی است که نمیتواند
به تنهایی عامل را به اتیان عمل عبادی برانگیزاند و در این هنگام ،با ضمیمه شدن
پرداخت عوض مالی ،داعی عامل برای اتیان عمل عبادی تقویت و تکمیل میگردد
و عامل به اتیان عمل عبادی مبادرت میورزد.
با درنگ در این صور سهگانه ،نمایان میشود که تنها ،تصحیح اعمال عبادی
برخی از این صور و نه همه آنها ،به نظری ه داعی بر داعی وابسته است؛ از اینرو،
چگونه میتوان به غیر قربی بودن و بطالن عمل عبادی عامل و مکلف بودن حکم
کرد که دریافت مزد و عوض مالی ،هرچند بهگونهای ضعیف ،داعی او را برای اتیان
عمل عبادی سامان نمیدهد و یا اینکه دریافت مزد و عوض مالی ،بهطور مستقیم،
در نفس وی تأثیر نمیگذارد و او ،عمل عبادی را تنها به داعی امتثال امر عبادی بهجا
میآورد؟
تردیدی نیست که امر ،به خودی خود در هیچ موردی ،باعث و ّ
محرک تكوينى
بهسوی عمل نمیباشد؛ چه پذیرش این فرض که هیئت امر باعث و محرک تكوينى
بهسوی عمل ،بهشمار آید ،عدم تفکیک عمل را از امر ،در مالزم ه خویش دارد؛
ّ
یعنی :به محض صدور امر از آمر ،مأمور ،فعل ٌ
مأموربه را در خارج محقق میسازد و
ِ
ِ
هیچگاه ،این توانایی را ندارد که به مخالفت با امر آمر برخیزد و فعل ٌ
ماموربه را انجام
ندهد؛ که البته ،نادرستی این سخن ،بسی آشکار است .امر ،تنها انشای بعثی اعتباری
است؛ زیرا هیئت امر ،برای ایقاع بعث به سوی ماده امر وضع شده است (خمینی،
.)272/2 ،1415
تصور امر الهى نیز اگر با مبادی دیگری همچون :خوف ،طمعّ ،
ّ
حب و معرفت
الهی همراه نگردد ،نمیتواند باعث و محرک به سوی عمل باشد؛ زیرا هنگامیکه

خود امر ،محركيتی ندارد ،چگونه تصور آن میتواند دارای محركيت باشد.
از اینرو ،سخن بر این محور قرار میگیرد که در اتیان عمل عبادی ،آیا باید همه
نفس عامل که او را به امتثال امر الهی وا میدارد،
مبادی و انگیزههای موجود در ِ
تنها ،برای خداوند متعال باشد و یا اینکه تنها ،باید خود عمل عبادی ،خالصانه و
بدون هيچگونه شريكى ،براى خدای تعالی امتثالگردد و اگر امری دنیوی ،باعث
و سبب ایجاد عمل عبادی برای خداوند سبحان قرار گیرد یعنی :اتیان عمل به داعی
الهی ،معلول داعی غیر الهی باشد خللی در صحت و عبادی بودن عمل عبادی ایجاد
نمیشود؟
آمدن عمل ،صرف انجام خالصان ه خود
حقیقت این است که در عبادی بهشمار ِ
عمل کافی است؛ هرچند امری دنیوی و غیر الهی ،داعی و محرک اتیان عمل عبادی،
برای خدای تعالی قرار گیرد؛ زیرا امتثال و اطاعت ،امری عقلی است و از منظر عقل،
امتثال و اطاعت ،بهجز اتيان ٌ
ماموربه ،به داعی امر الهی و برای موافقت با امر الهی،
چیز دیگری نیست؛ بدون توجه به این نکته که باعث نهایی آن ،چه چیزی است.
اینکه امر الهی ،بدون غایت و مبادی دیگری ،محرک امتثال ،قرار گیرد ،خود ،امری
محال است؛ زیرا امتثال ،فعلی اختیاری است و وجود برخی مبادی؛ همچون :تصور و
تصدیق فایده ،ادراک لزوم ایجاد ،انتخاب و اراد ه فعل ،برای هر فعل اختیاری ،گریز
ناپذیر است و بسی روشن است که امر ،بهخودی خود ،محرک تکوینی ارتکاب عمل
نیست و هیچ فایدهای نیز بر آن مترتب نمیباشد و اگر در موردی ،ترتب فایدهای برای
غایت باعث ،برای
آن ،فرض گردد ،همان فایده مفروض است که مبدأ محرک و ِ
خود خود امر الهی؛ از اینرو ،گریزی از وجود غایتی برای
انجام عمل میباشد و نه ِ
تحرک مکلف ،به داعی امر الهی ،باقی نمیماند و چون معقول نیست که این غایت،
محرک مکلف ،بهسوی چیزی غیر از امتثال امر الهی و اطاعت مولیباشد ،با وجود
این غایت و محرک ،تحقق امتثال امر و طاعت الهی ،گریز ناپذیر میگردد؛ زیرا در
غیر اینصورت ،باید به نقض قانون علیت گرایید و به تخلف متحرک از محرک و
معلول از علت ،گردن نهاد؛ از اینرو ،عقال ،در عبادت ،بهجز وقوع فعل ،به منظور
امتثال و اطاعت خدای تعالی ،چیز دیگری ،الزم و معتبر نمیباشد و تحرک عامل ،در
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این مرتبه ،به داعی امر الهی ،بدون هيچگونه شريكى ،صورتمیپذیرد.
عبادت ،چیزی جز اطاعت موال و حرکت مکلف ،مطابق امر وی نیست؛ بدون
توجه به اینکه غایت این عبادت ،چه چیزی است و از آنجا که اشتراک غایات در
ّ
علت علت میباشد
مرتب ه ترتب آثار بر ذی غایات ،امری ممتنع بهشمار میآید ،غایتِ ،
شریک علت.
و نه
ِ
بنابراین ،دلیلی برای این سخن وجود ندارد که باید هم ه مبادی و انگیزههای موجود
در نفس عامل که وی را به امتثال امر الهی وا میدارد ،تنها برای خدای تعالی باشد؛
از اینرو ،دیگر نمیتوان گفت :اگر در سلسل ه دواعی عمل عبادی ،داعی غیر الهی،
جای گیرد ،عمل یادشده ،از عبادی بودن خارج میگردد و به این طریق ،نظری ه داعی
بر داعی را مورد ّ
تعرض قرار داد (خمینی271/2 ،1415 ،ـ.)274
 .3 .4برگشت نظری ه داعی بر داعی به تشريک قصد
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تحلیل نظریه داعی بر داعی نشان میدهد که این نظریه به تشریک قصد برمیگردد
و از اینرو ،نمیتوان آن را پذیرفت.
توضیح اينکه تردیدی نیست که در مسئله دریافت مزد برای انجام عمل عبادی،
چیزیکه در برابر آن ،مزد دریافت میشود ،عمل عبادی است که به دو عنوان :ذات
عمل و حیثیت عبادی بودن تحلیل میگردد .عامل بههنگام انجام عمل عبادی ،ذات
عمل را هم به داعی اینکه ،در برابر انجام آن ،مزد دریافت میدارد و هم به داعی امتثال
امر الهی ،اتیان میکند تا هر دو جزء عمل عبادی یعنی ذات عمل و امتثال امر الهی،
تحقق عملی كه برای انجام آن ،مزد دریافت میشود
تحقق یابد؛ در این صورتِ ،
قصد ِ
و قصد امتثال امر الهی ،در طول یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه در عرض یکدیگرند و این
همان تشریک دو داعی و قصد در اصل فعل است و از اینرو ،نمیتوان آن را از مقوله
ِ
غایت غایت و داعی بر داعی به شمار آورد(شیرازی.)147/1 ،1412 ،
ِ
 .1 .3 .4نقد و بررسی

فقيهانی كه با سخن راندن از تشریک قصد به نقد نظری ه داعی بر داعی روی
میآورند ،تفسیری از نظری ه داعی بر داعی ،بیان میدارند ،که خالف سخنی است

که پیروان نظری ه داعی بر داعی ،در تبیین این نظریه میگویند .پیروان نظریه داعی بر
داعی ،عملی را که عامل برای انجام آن مزد دریافت میدارد ،تنها ،عمل عبادی به
داعی امتثال میدانند (یزدی)136/1 ،1429 ،؛ بهاین معنا که مزد ،در برابر عملی قرار
دارد که به داعی امتثال ،اتیان میشود؛ یعنی :امتثال ،تمام داعی و ّ
محرک برای اتیان
عمل میباشد؛ از اینرو ،اگر عاملی همانند اجیر ،عمل عبادی را به دو داعی :امتثال و
ٌ
ٌ
مستاجرعلیه را اتیان نکرده
مستاجرعلیه ،انجام دهد ،مورد اجاره و موضوع
تحقق عنوان
است و عمل او ،وفای به عقد اجاره بهشمار نمیآید .با این توضیح ،چگونه میتوان از
برگشت نظری ه داعی بر داعی به تشریک قصد ،سخن راند؟
به دیگر سخن ،هنگامی که عامل با انعقاد اجاره ،خود را برای انجام عمل عبادی
اجیر میسازد ،عقد اجاره او ،به دو عقد اجاره ،انحالل نمیپذیرد تا بتوان گفت؛
برای ذات عمل ،وفایی است و برای امتثال نیز وفایی دیگر؛ بلکه تنها يک اجاره ،برای
انجام عمل خاصی انعقاد میيابد که ایجاد آن عمل ،بدون لحاظ خصوصیت مورد
نظر در آن عمل ،امکانپذیر نیست؛ يعنی :مورد اجاره ،عملی عبادی است که تنها
ی الهی
به محرکیت امر آن و یا با اخالص الهی تحقق مییابد و ایجاد آن ،بدون داع 
و یا به داعی مشترک الهی و غیر الهی ،امکانپذیر نمیباشد؛ از اینرو ،در مقام وفای
به عقد ،گریزی از این ،وجود ندارد که عمل مورد اجاره ،تنها ،به داعی الهی ،اتیان
گردد؛ هرچند اگر این داعی الهی ،خود به تأثیر از داعی دیگریباشد که در طول
داعی الهی ،جای دارد؛ بنابراین ،هنگامیکه مورد اجاره ،عملی است که به داعی الهی
ّ
اتیان میشود ،طولی بودن دواعی ،مقتضای ذات تعلق اجاره بهعمل یادشده است،
بهگونهایکه نمیتوان طولی بودن دواعی را از ذات تعلق اجاره ب ه آن عمل ،سلب کرد
(خمینی.)280 ،265/2 ،1415 ،
 .4 .4نقص ّ
علیت داعی امتثال

از تحلیل نظری ه داعی بر داعی ،به دست میآید كه این نظریه ،به نقص ّ
علیت داعی
امتثال برمیگردد و وجود این اشكال نیز پذیرش نظری ه داعی بر داعی را امکانناپذیر
میسازد.
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فقيهانی که نقص علیت داعی امتثال را دستاویز نقد نظری ه داعی بر داعی قرار
میدهند ،برگشت نظریه داعی بر داعی را به نقص عليت داعی امتثال ،چنین توضیح
میدهند؛ اینكه گفته میشود :اتیان فعل ،به داعی امتثال الهی ،واجب است ،بهاین
معنا نیست که امتثال میتواند هم به تنهایی و هم به اعتبار عوارض خود ،داعی اتیان
فعل قرار گیرد؛ به دیگر سخن ،مراد از داعی بودن امتثال ،این نیست که امتثال میتواند
ّ
اتیان
هم علت تامه و هم علت ناقصه برای اتیان عمل باشد؛ بلکه امتثال ،تنها علت تام ه ِ
عمل است.
درنگ در نظریه داعی بر داعی نشان میدهد که امتثال ،علت ناقصه اتیان عمل
بهشمار میآید؛ زیرا بر پای ه نظری ه داعی بر داعی ،هدف عامل از امتثال ،چیزی جز
دریافت مزد نیست و بسی هویداست که اگر هدف از امتثال ،حصول چیزی است
که بر امتثال مترتب میگردد ،بیتردید ،امتثال ،علت ناقصه بهشمار میآید؛ چه اینکه
علیت امتثال ،بهجهت اثری است که بر امتثال مترتب میشود ،به گونهای که بر فرض
انتفای اثر امتثال ،علیت امتثال نیز منتفی میباشد و معنای نقص علیت هم ،همین
است.
اعتبار نمودن خصوصیتی در غایت ،به گونهای که انتفای آن خصوصیت ،غایت
بودن غایت را منتفی سازد ،با علت تامه بودن غایت ،ناسازگار است و غایت را علت
ناقصه قرار میدهد (شیرازی.)145/1 ،1412 ،
 .1 .4 .4نقد و بررسی

هیچ تردیدی وجود ندارد که علت نمیتواند از ذات به همراه عنوان قید و اثری
ترکیب یابد که بر خود ذات مترتب میگردد؛ زیرا پذیرش چنین سخنی ،چیزی نیست،
مگر لزوم تقدم شیء بر نفس ،متقدم داشتن امر متأخر و اینکه شیء ،خود ،از قیود
ذات علت ،بدون دخالت هر قیدی ،علت
علت خویش بهشمار آید؛ از اینرو ،خود ِ
برای تحقق معلول میباشد.
علت اثر پنداشته شود ،بیشک ،تصور
اثر غایت فاعل برای ایجاد ِ
همچنین ،اگر ِ
اثر تصدیق به فایده و لزوم تحقق اثر ،منشأ تحریک فاعل بهسوی علت اثر بهشمار
میآید؛ چه اینکه امکان ندارد علت غایی ،داعی به سوی چیزی قرار گیرد که اثر بر

آن ،مترتب نمیباشد؛ از اینرو ،هرگاه فاعل دریابد که اثر ،بدون هیچ قیدی بر ذات،
مترتب میباشد ،فقط به سوی ذات برانگیخته میشود و این ،امری واضح است.
اکنون با توجه به مطالب باال ،میتوان گفت :اگر اجر چه دنیوی و چه اخروی بر
حقیقت عبادت مترتب گردد ،در این صورت ،تنها همین عبادت بما هی عبادت است
که علت ترتب اجر بر عبادت بهشمار میآید و نه عبادت به همراه عناوین و قیودی
همچون :در پی داشتن اثر و یا موجب اثر بودن ،تا بتوان از اشکال عدم امکان ترکب
علت از ذات و قید ،سخن راند؛ بهاین جهت ،اثر نمیتواند برای چیزی غیر از عبادت
بما هی عبادت ،علت غایی بهشمار آید؛ عبادتی که خود ،تمام علت برای اثری است
که آن اثر از حیث وجود ،فایده است و از حیث ماهیت و تصور ،علت فاعلی فاعل
است.
بر این پایه ،علت ناقصه پنداشتن امتثال ،یا بهاین جهت است که عناوین و قیود،
شریک امتثال ،در علیتاند که پیش از این ،محال بودن چنین چیزی روشن شد؛ و
یا بهاین دلیل است که اگرچه خود ذات امتثال ،به تنهایی ،علت بهشمار میآید ،ولی،
غایت ،داعی برای علت و غیر علت میباشد که ممتنع بودن چنین چیزی نیز نمایان
گردید؛ از اینرو ،گریزی از پذیرش این واقعیت ،باقی نمیماند که غایت ،علت برای
اتیان فعل عبادی به قصد امتثال میباشد؛ یعنی :مکلف و عامل ،عمل عبادی را تنها،
به داعی و محرکیت امتثال و بدون دخالت چیز دیگری ،اتیان میکند؛ بنابراین ،دیگر
نمیتوان از برگشت نظری ه داعی بر داعی ،به نقص علیت داعی امتثال ،سخن راند
(خمینی267/2 ،1415 ،ـ.)268
 .5 .4مخالفت حکم عرف و عقال با نظری ه داعی بر داعی

عرف و عقال ،عاملی که بر پای ه نظری ه داعی بر داعی ،عمل عبادی را اتیان میکند،
ممتثل و مستحق دریافت مزد نمیدانند؛ چه اینکه اگر مثال زید به عمرو بگوید:
در صورتیکه از بكر ،اطاعت كند ،به او مزد میپردازد و عمرو نیز برای به دست
آوردن مزدی كه زید به آن وعده میدهد ،از بكر ،فرمانبرداری کند ،بیتردید ،عرف و
عقال ،عمرو را بهخاطر فرمانبرداری از بكر ،مستحق ستایش و پاداش از بكر نمیدانند؛
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چنانکه اگر موال ،خادم خود را به خدمت نمودن به شخص ثالثی امر کند و خادم،
دستورات شخص ثالث را به داعی امتثال امر مولی انجام دهد ،بیشک ،عرف ،خادم
ِ
را فرمانبردار شخص ثالث ،بهشمار نمیآورد و او را مستحق دریافت مزد از شخص
حصول اطاعت از
ثالث نمیداند ،با اینکه اطاعت خادم از شخص ثالث ،به داعی
ِ
ِ
مولی است؛ از اینرو ،عرف و عقال ،در صورتی به ممتثل نبودن و مستحق ندانستن
عامل ،برای دریافت مزد ،حکم میکنند که غایت و داعی بنده برای اتیان فعل،
اطاعت از شخص ثالث و غایت و داعی اطاعت از شخص ثالث ،اطاعت از موال
است (شیرازی.)146/1 ،1412 ،
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درنگ در سخن فقیهانی که ادعای مخالفت حکم عرف و عقال را با نظری ه داعی
بر داعی ،دستاویز نقد آن میسازند ،از دوگانگی بین تفسیر اين منتقدان ،با تعریفی پرده
برمیدارد که پیروان نظری ه داعی بر داعی ،برای آن بيان مینمايند؛ زیرا براساس نظریه
داعی بر داعی ،عامل ،عمل عبادی را به داعی امتثال امر الهی اتیان میکند ،نه اینکه
اطاعت شخص ثالث ،داعی بر اتیان عمل و اطاعت و امتثال امر موال ،داعی بر اطاعت
امر شخص ثالث است.
افزون بر این ،تمثیلی که منتقدان باال ،برای نظریه داعی بر داعی ،بیان میدارند،
خود ،اعترافی بر این واقعیت است که بنده ،برای اطاعت از شخص ثالث ،نزد موال،
دریافت مزد
مأجور میباشد؛ چنانکه عمرو نیز بهخاطر فرمانبرداری از َبكر ،مستحق
ِ
از زید بهشمار میآید که البته ،این هر دو ،خود ،با اعتراف به امتثال و اطاعت عامل از
شخص ثالث ،مالزم میباشد؛ چه اینکه بسیار آشکار است مزدی که در برابر امتثال
امر موال ،قرار دارد ،جز با فرمانبرداری از شخص ثالث ،تحصیل نمیگردد .از اینرو،
اگر صدق فرمانبرداری موال ،به این وابسته باشد که هم ه مبادی طولی و عرضی ،به
فرد ُمطاع برگردد ،دیگر نمیتوان در هیچیک از دو تمثيل بیان شده ،از صدق اطاعت
ِ
موال ،سخن گفت و در نتیجه ،امکان استحقاق دریافت مزد از موال ،منتفی میگردد
امر شخص ثالث ساقط میشود؛ هرچند
و در صورت صدق امتثال امر موال ،بیتردیدِ ،
امتثال امر موال در امر شخص ثالث معتبر باشد و چون بین اطاعت در اوامر عقالیی

با اطاعت در اوامر الهی ،تفاوتی وجود ندارد ،همانگونه که اطاعت ،در دو تمثيل
باال ،حاصل میباشد ،اطاعت در امر الهی نیز ،بدون هیچگونه تفاوتی حاصل است
و همانگونه که امر شخص ثالث در دو تمثيل بیان شده ،ساقط میگردد ،اوامر الهی
نیز در موارد مشابه ساقط میشود (خمینی280/2 ،1415 ،ـ)281؛ از اینرو ،چگونه
میتوان از ادعای مخالفت حکم عرف و عقال با نظری ه داعی بر داعی ،سخن راند؟
 .6 .4تصور داعی در غیر افعال اختیاری

برخی از دانشیان فقه شیعه ،در نقد نظری ه داعی بر داعی ،به این سخن استناد
میکنند که پذیرش نظری ه داعی بر داعی ،مستلزم پذیرش تصور داعی در غیر افعال
اختیاری است و تصور داعی در غیر افعال اختیاری نیز سخنی ناپذیرفتنی است؛ زیرا
داعى ،محركى است كه باعث ارتکاب عمل میشود؛ از اینرو ،داعویت ،تنها ،در
افعال اختيارى ،قابل ّ
تصور است و نمیتوان آن را در غير افعال اختيارى ،معقول و
قابل ّ
تصور دانست .درنگ در نظری ه داعی بر داعی ،نشان میدهد که داعویت امر
الهی ،فعلی از افعال مکلف نیست تا بتوان از اختیاری بودن آن سخن گفت؛ از اینرو،
نمیتوان نظریه داعی بر داعی را پذیرفتنی دانست (ایروانی.)282/1 ،1413 ،
 .1 .6 .4نقد و بررسی

با تحلیل این مطلب ،آشکار میشود که این نقد ،بر تفسیری استوار است که
ِ
پیروان نظری ه داعی بر داعی ،در تبیین خود از نظری ه داعی بر داعی ،هرگز از آن ،سخن
نمیگویند.
فقيهانی كه به بيان اشکال باال ،زبان میگشایند ،در گفتههای خویش ،داعی
ايقاعی را با داعی تكوينی در هم میآمیزند .امر ،پدیدهای ايقاعى است و داعويت آن
نیز ايقاعى است و نمیتواند بهخودی خود ،علت و محرک ارتکاب عمل قرار گیرد.
این داعی تكوينى است که عامل را به سوىعمل مىكشاند .داعی تکوینی ،همان
مبادی نفسانى است كه محرک عامل به سوىعمل میباشد؛ از اینرو ،آن چیزی كه
ّ
محركيت به سوىعمل دارد ،امر ایقاعی نيست ،بلكه اين ،مبادی و دعاوى نفسانیاند
که باعث مىشوند عامل ،دعوت ايقاعى امر را امتثال كند و این مبادی ،در طول اتیان
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عمل به داعی امر میباشند؛ از اینرو ،کدام بخش از سخنان پیروان نظری ه داعی بر
داعی ،بر داعی در غیر افعال اختیاری داللت دارد و يا چنین تصوری از آن ،پدید
میآید (خمینی)282/2 ،1415 ،؟
 .7 .4تسلسل در دواعی

برخی چنین میپندارند که پذیرش نظری ه داعی بر داعی ،تسلسل در دواعی را در
پی دارد و در بیان این ایراد میگویند :از تحلیل نظری ه داعی بر داعی اینگونه فهمیده
میشود که امری ،داعی امری دیگری است و چنین چیزی ،معقول نیست؛ چرا که بر
پای ه نظری ه داعی بر داعی ،امر اول نیز مالزم داعی ديگرى است و به همین ترتیب ،هر
داعی ،خود دارای داعی دیگری میباشد و اين ،چیزی جز تسلسل در دواعی نیست؛
از اینرو ،چگونه میتوان نظری ه داعی بر داعی را پذیرفت (ایروانی)282/1 ،1413 ،؟
 .1 .7 .4نقد و بررسی
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فقیهانی که تسلسل در دواعی را دستمای ه نقد بر نظری ه داعی بر داعی میسازند ،این
پندار خود را بر تفسیری از نظری ه داعی بر داعی استوار میدارند که پیروان اين نظریه،
خود ،هیچگاه از آن ،سخن نمیگویند.
منتقدانی که پندار تسلسل دواعی را در نظری ه داعی بر داعی میجويند ،به در
آمیختگی بین داعی ايقاعی با داعی تكوينی دچار شدهاند .امر ،چون پدیدهای ايقاعى
و داعويت آن نیز ايقاعى است ،نمیتواند به تنهایی ،محرک ارتکاب عمل قرار گیرد.
آن داعی که عامل را به امتثال عمل عبادی وا میدارد ،همان مبادی نفسانى و داعی
امر ایقاعی نیست كه محرک عامل برای انجامعمل عبادی است،
تكوينى است؛ این ِ
بلكه مبادی و دعاوى نفسانیاند که باعث میشوند عامل ،دعوت ايقاعى امر را امتثال
طول اتیان عمل به داعی امر قرار دارند؛ با اين توصيف ،چگونه
كند .این مبادی ،در ِ
میتوان از تبیینی که پیروان نظری ه داعی بر داعی ،برای اين نظریه بیان مینمايند ،اين
پندار را پروراند که نظری ه داعی بر داعی ،تسلسل دواعی را بهدنبال دارد (خمینی،
.)282/2 ،1415

 .5نتیجهگیری

تاریخ ادبیات فقه شیعه نمایان نمیدارد که چه کسی برای نخستینبار به نظریهپردازی
داعی بر داعی اهتمام ورزید و به سخن از آن ،نایل آمد .پیشینهشناسی نظری ه داعی
بر داعی ،از قدمت این نظریه ،در ادبیات مکتوب فقه شیعه گزارش میدهد؛ با این
وصف ،نظری ه داعی بر داعی ،تا مدتها از سطور مباحث عبادی و معاملی فقه ،مستور
ً
بوده و تبیین و استداللآوری به آن در گستر ه ادبیات مکتوب فقه شیعه ،تقریبا ،به دو
سد ه اخیر برمیگردد.
نظری ه داعی بر داعی که بر تحلیل و استدالل عقلی صحت طولی بودن دواعی
استوار است و از خرده نظریههای عقلی در مباحث عبادی و معاملی فقه شیعه بهشمار
میآید ،همانند هر نظری ه علمی دیگر ،از نقض و ابرامها بیبهره نیست .نقدهایی که
بر نظری ه داعی بر داعی ،بیان میشود ،بیشتر بر تفسیری قرار دارند که منتقدان ،به
پندار خود ،از نظری ه داعی بر داعی میسازند و همواره ،خالف تبیینی است که پیروان
نظریه داعی بر داعی ،از آن سخن میگویند .این نقدها نتوانستهاند ایراد و یا نقصانی
در ماهیت و جنبه کارکردی نظری ه داعی بر داعی نشان دهند؛ از اینرو ،نمیتوان
در درستی نظری ه داعی بر داعی ،تردید روا داشت و از پذیرش آن روی برتافت و
بهکارگیری آن را در تحلیل احکام و فروع فقهی و نیز توجیه مباحث معرفتی فقه
ُ
ّ
عبادات ،فرو گذاشت .و ما توفيقي اال بالله ،علیه توکلت و الیه انیب.
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