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 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 23/8/1400        خالصه جلسه اول 
 

 شود:کلیات کتب مکاسب بیان میچند نکته درباره ابتدا 

نظم ابواب کتاب مکاسب به دلیل ضرورت منطقی شروع از قواعد کلی بیع  و بدعد بیعاخ فال عات از قواععد نقد  .1
 )محرمات(

« بیپ »کند و سپس  بپه بحپث آغاز می« مکاسب محرمه»از بحث  ری در کتب مکاسب، ابتدایخ مرتضی انصامرحوم ش
 بلکپهرسد از لحاظ منطقی، این نظم ورود نادرست باشد به نظر می شود.می «خیارات»بحث  وارد د و در نهایتپردازمی

القاعپده زیرا علی ند؛شدث مکاسب محرمه میو بعد بحث خیارات و سس  وارد بح شدمطرح می «بی »بحث  باید ابتدا
محرمپات ، تخلپ  از ایپن ضپوابط بپا شپود و سپس در نزد شپار  مطپرح ابتدا ضوابط معامالت  در بی  و خیارات،باید 

روایتی که ایشان در ابتدا کتاب یعنی نباید قبل از بیان ضوابط، از تخلفات و استثنائات صحبت کرد.  .گردد معامالت معین
سپس   ،شپده اسپتمطپرح « کسپب»ابتدا تقسیمات اصپل مؤید همین مطلب است زیرا در آن روایت آورده نیز مکاسب 

  .پردازدمی و حرامحالل مکاسب حضرت به 

اطالقات این است که وقتی ابتدا مجموعه روایات ضوابط اصل بی  باهم مالحظه شود، ممکن است  این اشکال،فقهی اثر 
و باعث مقیدکردن بعضپی از روایپات  نها استنباط گردد که بر مکاسب محرمه تاثیرگذار باشدقواعد عامی از آ و داتو مقی

 این قسمت شود اما وقتی ابتدا از مکاسب محرمه آغاز گردد امکان عدم توجه به این قواعد عام وجود دارد. 

ارتکاز ما ابتدا از بیان ا اگر شود لذما می« ارتکازات»گیری شرو  بحث از هر قسمت، باعث شکلضمنا باید توجه داشت 
کند اما اگر ارتکاز مپا از تخلفپات ضوابط شکل بگیرد، دیگر تخلفات و استثنائات نسبت به این ارتکاز موضوعیت پیدا می

 شود.باشد که به قاعده منجر نمیشکل بگیرد، این ارتکاز به صورت موردی می

کنیم زیرا ممکن است بعضی استدالالت و مطالب اساسی شرو  میالبته ما در این دوره بحث، از همین نظم مرحوم شیخ 
 .فقط به آن ارجا  دهد نسردازد وآن در قسمت بی  به دیگر د که نمایرا در قسمت مکاسب محرمه مطرح 

یق « عدل و ظلم» .2 به عنواخ مدیار اصلی « صالح و فساد شرعی»و « والیت»به عنواخ مدیار اصلی در کسب از طر
 ر فجارت )نه عقالء(حلیت و حرمت د

آن را دوم و علپت اوال تبرکا و تیمنا  :کنندذکر میبه دو دلیل ، چند روایات را محرمه مکاسب مرحوم شیخ، در ابتدای کتاب
  برند.نام می« سبیل الضابطه للمکاسب من حیث الحّل و الحرمهعلی »
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 کسب از حیث بیپان قواعپد مجمو  روایاتن است که تر ایاهتمام به قواعد کلی امری الزم است ولی الزم رسدبه نظر می
ظاهرا نسبت بپه سپند ایپن البته  .پذیردو سس  کار اجتهادی نسبت به آنها صورت  شودآورده  کلی )اطالقات و مقییدات(

 صورت نگرفته است.توسط شیخ  ایهو درایکند نیز کار رجال ذکر میچهار روایتی که 

 م:پردازیروایات مطروحه میبررسی حال به 

فرمایپد: از طریپ  شپود حضپرت می، وقتی از امام صادق ) ( درباره طپرق امپرار معپار مپردم سپوال میروایت اولدر 
. تجارت؛ 2. والیت و هر چیزی که به واسطه والیت و حکومت کسب مال شود. 1معامالت فقط چهار طری  وجود دارد: 

سس  هرکدام از این اقسام، حالل و حرام دارد و بعپد حضپرت بپه  . اجاره دادن و اجیر شدن.4. صنعت و ساخت ابزار؛ 3
 پردازند.توضیح قواعد کلی حالل و حرام در هر کدام از این اقسام می

در واق  معیار نظام مکاسب حالل . کنندرا ذکر می« عدالت»بیان معیار اصلی در والیت حالل، وص  حضرت در  س س
بر این اسپا  باشد. می« توسعه والیت والت جور»و « توسعه والیت والت عدل»و نظام مکاسب حرام از طری  والیت، 

معیشپت و والیپت براسپا  آن دو امر برای ورود به بحث مکاسب و معامالت، ابتدا باید به حدود و ثغور عدل و ظلم در 
ه خپار  از شپأن دیگر )تجارت، صناعات، اجپارات( کپ اقسامهای جایگاه والیت، پرداخت تا با مشخص شدن مأموریت

 هر آنچه شر  بگوید عدل است.که  آورده شود نیز استداللاین در مباحث بعدی باید البته  .والیت است معلوم گردد

ایپن دو البتپه آورنپد و را می« صپالح و فسپاد»همچنین حضرت در بیان معیارهای اصلی تجارت حالل و حرام، اوصاف 
شود؛ نه صالح و فسپاد . لذا در این روایت معیار حالل و حرام، شرعی معنا میبرگرداندندنیز به امر و نهی شار  را وص  

  نزد عقالء!

آورده شده اسپت: معیار حالل و حرام دو قید برای )گرچه از لحاظ سندی مرسل است( نیز االسالم  ائمعدحتی در روایت 
شود که خود ما در امور مادی نمی شامل نیازهایی شود. لذا. قوام و نیاز برای مردم؛ یعنی با حذف آن، نیاز مردم رف  نمی1

در ابتدای ایجاد چنین نیازهایی، زندگی عموم مردم به آن قوام ندارد که با حذف آن، به مردم ضرر وارد  زیرا یم؛اایجاد کرده
این کپاال از زنپدگی مپردم تلفن و موبایل؛ یعنی قبل از تولید نیاز به موبایل یا در ابتدای تولید آن، حذف شود مانند نیاز به 

گیری ارتکاز عمومی نسبت به احسا  نیاز حقیقی به بعد از تولید این نیاز و شکل البته باعث ضرر زدن به آنها نبوده است.
و منهپی عنپه نبپودن.  مباح بودن انتفا  از آن و حپرام نبپودن. 2 .این جن ، ممکن است شامل مصادی  روایت قرار بگیرد

 معیارهای شرعی است نه عقالئی! به کنید قیود این روایت نیز ناظر ر که مالحظه میطوبنابراین همان

 ؛ بدوخ استدالل برای این فاطیدر روایت ذکر شدهمطرح شده  فرفیب از کتاب بی  «فرفیب ابواب» فاطی .3

روایت  شده در بیانباشد که چرا مرحوم شیخ از نظم ابواب درونی کتاب بی  مطرح است این می دیگری که به نظماشکال 
در امپا « والیت، تجارت، صناعات، اجپارات»: آورده استبه این ترتیب  ، اقسام کسب راروایت اینتبعیت نکرده است؟! 

، این ترتیب رعایت نشده است. گرچه در روایت شریفه، دلیل این ترتیب نیامده است اما بر اسا  جریان کتاب بی  ابواب
ممکن است این ترتیب در روایت،  زیرااز طرف مرحوم شیخ، نیازمند استدالل و دلیل است.  تعبد، تغییر این نظم و ترتیب

 باشد.ارتکاز جدید  درصدد ایجادبوده و شار  مقد   بر اسا  نظام ارزشی


