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 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 21/9/1400        خالصه جلسه هفتم

 
 

مکاسب )نفی « تأسیسی بودن» برنقلی  یدلیلنزد فقها در بیان ضوابط کلی کسب، « تحف العقول»اهمیت روایت  .1
 امضایی بودن(

بندی کلی کسب از روایاا  باودیو و از ایاه رر،اذر  تهدر چند جلسه گذشته درصدد استنباط اجمالی ضوابط و دس
ماورد حرماه مماد  تحف العقول که در ابتدای کتاب مکاسب مدث نعمانی )در کتاب بحار االنوار( و روایت حمروایت 
  ظاررا مقایان نیز در ابتادای ورود باه ایاه «مکاسب»قرار گرفت. با مراجعه به دروس خارج فقهای دی،ر در باب  بررسی

که نشان،ر کو نظیر بودن مته ایه روایات در بیاان اند پرداختهتحف العقول ث  به نقد و بررسی سند و داللت روایت بح
 1 .ضوابط کلی کسب است

معماوال باه بررسای چناد  س خارج مکاسب  در کنار بحث و بررسی نسبت به ایه روایات ر مقدمه درالبته مقایان د
  «باودن معاام   سیسی یا امضاییأت»از جمله: ه چهارم ما نیز متذکر شدیو(  )که در جلس پردازندنیز می دی،ر مطلب

                                                           
 یبارا یان اخبار عامه نقل فرمودند ضاوابطکه مرحوم شیخ به عنو یدر اولیه روایت» :االس م و المسلمیه شیخ جواد فاضل لنکرانیحجت رایی از درس خارج فقهبخش. 1

  مخحوصاا  در مباحاث یو در فقاهتاوانیوایات را تحاحیک کنایو  ممعام   ح ل و معام   حرام وجود دارد. ایه روایت تحف العقول است که اگر بتوانیو سند ایاه ر
که در ایه روایت وجود دارد اساتناد کناد. اماا اگار نتاوانیو  یتواند به کلّیا  و ضوابطیکنیو و فقیه ممستحدثه و در فروعا  جدید  از ایه روایت تحف العقول زیاد استفاد  

کاه مرحاوم  ایااتیایاه رو«. »...شاویویمشک   م یشود و انحافا  دچار یک سریموجود در ایه روایت کوتا  مسند ایه روایت را تححیک کنیو دی،ر دست ما از ضوابط 
)روایات  ثیه حادیا .شودیما باز م یرا  برا یباید به ایه روایا  عمل کنیو و خیل  ما قابل اعتماد باشد یبرا یدارد  اگر از نظر سند «ضابطه»موردند  عنوان انحاری شیخ 

ث یه حادیف تحف العقول مورد   صاحب کتاب ایصاحب کتاب تحف العقول در کتاب شر یا حّرانی یه به شعبه حلبیبه حس یرا ابو محمد حسه به عل العقول(تحف 
 یا  در اول کتاب و موارد متعاددیه روایبا نقل ا یخ انحاریاوال  خود مرحوم ش :ثین حدیکلمات علماء در مورد ا... یه الس م( نقل فرمود )عل را مرس   از امام صادق

در  ینیمرحوم محقق ناا  .موارد متعدد استدالل فرمود ت در یه روایصاحب جوارر به ا یا  ت تحف العقول استدالل فرمود   ثانیه روایکه در کتاب مکاسب محرمه است به ا
د محمد کااظو یصاحب کتاب عرو   مرحوم مقا س .یت استدالل فرمود ه روایبه ا یموارد متعدداست( ر شد  یتقر ینیکه مباحث معام   مرحوم نا )ة الطالب  یکتاب من

کاه از  یریاکه در من وجود دارد گوا  صدق من اسات. عا و  بار من  تعب ییرایر و ضابطهدا است و تعابیت مثار صدق رویه روایاز ا :یندفرمایکه دارند م یاهیدر حاش یزدی
ایاه  :در کتااب المکاساب المحرماه فرمودناد نیاز)رضوان الله علیه( خمینی امام .است «معتمٌد علیه عند االصحاب» :نجا فرمود و که میکتاب روضا  الجنا  نقل کرد

تاوانیو در فقاه  مخحوصاا  در مباحاث مساتحدثه و در یاگر بتوانیو ساند ایاه روایات را تحاحیک کنایو  مپس  ...أوضک داللة رست سندا  و یروایت از سایر روایا  أخف
 چاون روایت  سند مورد در«. »...که در ایه روایت وجود دارد استناد کند یتواند به کلّیا  و ضوابطیفروعا  جدید  از ایه روایت تحف العقول زیاد استفاد  کنیو و فقیه م

 روایات  ایاه ب،اوییو کاه اسات ایاه ماا تا  ا  ندارد ریاعتبا ولی باشد المتقدمیه بیه شهر  شاید ا ندارد وجود روایت ایه به عمل براي القدماء  بیه شهر  متأسفانه
 باه افتاء عدم مسأله تعقید  مسأله)مانند:  بودند کرد  ذکر روایت مته برای دی،ران که را اشکاالتی لذا داریو  الس م علیه امام از صدور  به اطمینان و است الحدور موثوق
 یتوانیو به عنوان مساتند فقهایپس م.. .نیست وارد کدام ریچ که فرمودید م حظه و کردیو بیان (اخیر بحث ایه یا تعارض  ندارد  مححلی تقسیو روایت  فقرا  از بعضی

اساتدالل کارد   مرحاوم ساید  یاستدالل کرد   مرحوم ناا ین یب جوارر استدالل کرد   شیخ انحارکه استدالل کرد   صاح ینراقبه ایه روایت استدالل کنیو مثل مرحوم 
برگرفتاه از جلساه «. فقیه قابل استدالل است یایه روایت براتوانیو استدالل بکنیو و ب،وییو یاند و ما رو مبه ایه روایت استدالل کرد از فقها  یالل کرد   فحولاستد ییزد

 .1384شهریور  26و  21  20در مورخ  االس م و المسلمیه شیخ جواد فاضل لنکرانیحجت)بخش مکاسب محرمه( اول  دوم و پنجو درس خارج فقه 
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«. یاا خماسایبه ث ثی)حرمت  مکارو   مباا ( تقسیو مکاسب »و  «لیفی بودن احکام کسب در روایا کوضعی یا ت»
 1سیسی بودن مکاسب و معام   داد.تأ القاعد  حکو بهیعلباید گرچه اگر سند و داللت ایه روایت اثبا  شود

 از ضوابط کلی کسب« درک تفصیلی»برای دستیابی به « جزئی هر بخش از مکاسب مسایلروایات فقهی در »نقش  .1/1

ضوابط کلای )و غیر مبهو( « اجمالی»استنباط برای ضمنا توجه ما به روایت تحف العقول و روایت محدث نعمانی  
بارای فقط در ایه چند روایت ممد  است. اماا قطعاا  کاملجامع و بندی نوع جمعایه ظاررا  عام   است کهکسب و م

رار بخاش از جز ی  موضوعا  و مسایل تمامبررسی روایا  فقهی در ضوابط کلی  ایه « درک تفحیلی»بدست موردن 
  2.ضرور  داردمعام    

 اخوتالل ناوا » مکاسب و انتزاعی بوودن )ییور وایعوی( فور   « یسی بودنتأس»بر اساس « واجبکسب » وجود . اثبات2/1
  «بعضی از مکاسب واجب کفاییکسب در فر  

نیز باود. « مکاسب واجب و مکاسب مستحب»مکاسب  باید قایل به  باباست که براساس تأسیسی بودن  نکته دی،ر ایه
به ث ثی بودن احکام مکاسب یا خماسی بودن من  مرحوم شیخ انحاری نیز در انتهای مقدمه کتاب مکاسب محرمه نسبت

 فرماید:به صور  مختحر می

قد جر  عاد  غیر واحد علی تقسیو المکاسب الی محرم و مکرو  و مبا   مهملیه للمستحب و الواجب؛ بناء علی عدم »
و للواجاب بالحاناعه وجودرما فی المکاسب  مع امکان التمثیل للمستحب بمثل الزراعه و الرعی مماندب الیاه الشارع 

 «.الواجبه کفایه  خحوصا اذا تعذر قیام الغیر به  فتامل

مورند که اگار حکاو کنند  ایه دلیل را میبعضی از فقهایی که مکاسب واجب را نفی می 3در نقد ایه ادعای مرحوم شیخ 
مردم  یایه امور نشود زندگدار عهد  یکه اگر کس باشدایه  من نیز علت وجوبکسب واجب نسبت به شغلی ممد  باشد و 

مردم به من  یه که زندگمنچ) کفایییه واجبا  اوقت اگر . منگیردانجام  صور  رای،ان نیزبه  یحتباید  شود  پسیمختل م
الجمع فکیف  شود.در زندگی کسبه میاخت ل  باعثگیرد   انجام صور  رای،انبه   مانند طبابت  نانوایی و...( تقوم دارد

شود که نیااز اصالی ماردم باشاد و قطعاا ماردم بارای پاسخ باید توجه داشت زمانی کسبی  واجب کفایی می ؟! دربینهما
ممکه است مردم به طبیب یا نانوا یا بنا و غیار  »کنند  لذا در عینیت ایه ادعا که می« رزینه»دستیابی به نیازمندرای خود 

محداق است. البته رمیشاه در معنا و بی  بی«ی،ان انجام درندرای واجب( پول ندرند و در ایه صور  منها باید را)شغل
                                                           

بندی و ضاوابط کلای ایاه روایات یاا روایات محادث اند متاسفانه بحث مکاسب خود را براسااس دساتهته. البته حتی فقهایی که سند و داللت ایه روایت را صحیک دانس1
 اند.بندی و ضوابط کلی مکاسب را ذکر کرد اند و غالبا با رویکرد عق یی به ایه روایت  دستهنعمانی نیاورد 

نقا  « درک اجماالی»  نبایاد ایاه رر بخاش قاعد  بعد از بررسی روایا  تفحیلی و موضوعیاگر رو  و رویکرد اصولی ما به ایه دو روایت درست باشد علی ال . البته2
 گردد که در ایه صور   نشان از ضعف روشی و اصولی ما در برخورد با ایه دو روایت دارد.

ماامور مخاطاب   چاون )التزام( نا ندارد. یعنی در مقام تشریعطور که در جلسه سوم مطر  شد  ایه احکام پنج،انه در وعای التزام معنا دارد اما در وعای تحقق معرمان. 3
او نفی نشود. به عبار  دی،ر  حد « اختیار»ای از عملکرد را فرض گرفته )از واجب و حرام تا کرارت و مستحب( تا است شارع مقدس برای او مجموعه« مختار»انسان   به

  شاارع مقادس باا تشاریع مرز تعبد را نشان درد و بارای چ،اون،ی حرکات انساانت مختاار در ایاه محادود واجب و حد حرام تشریع شد  است تا حد ورود یا خروج از 
و باعاث شود مطلوب شارع اسات تشریعا   یا منچه انجام می ایهمود  است. اما در مقام تحقق شرایط و محیط رقابت و سرعت در رشد را مهیا نمستحبا  و مکرورا   

یاا شاود محقق مییا فعل   در تحققبه عبار  دی،ر . معناستبی« و... مکرو   مبا   مستحب»  لذا در مقام تحقق .گرددمی دعباعث ب   کهگردد یا مغبوض شارع تقرب می
 .عدم فعل و انجام فعل یا عدم انجام من متناسب با ظرفیت و شرایط متفاو  خوارد بود
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جامعه فقرا و نیازمندانی وجود دارند که درممدی برای تهیه نیازمندرای خود ندارند اما ایه قشر نیاز باا دریافات درمماد از 
ای خاود را ر)که احکام و ضوابط من در روایاا  مماد  اسات(  رزیناه خریاد و تهیاه نیازمنادی« صدقا »طریق بخش 

درند. رمچنیه در موارد نادر که جامعه اس می دچار قحطی یا جنگ یا بحاران شاود و اکثار ماردم درممادی نداشاته می
کند. بنابرایه وجود مکاسب واجب  المال پرداخت میباشند  رزینه و درممد صاحبان مکاسب واجب را حاکمیت از بیت

  1رد.منافاتی با کسب درممد صاحبان ایه مشاغل ندا

یف ایسا  کسب و تفاوت. بیان احتمال آخر در 2 بیان شده در روایوت محودن نعموانی و « مناط»آنها، با تکیه به  تعر
 جمع داللی آن با روایت تحف العقول

تاوان براسااس ایاه و معام   و تفاو  رار بخاش باا دی،اری  می کسب اقسامبیان احتماال  در تعریف در ادامه 
اه  : »تر رسایدروایت محدث نعمانی )ذکر شد  در کتااب بحاار االناوار( باه معیااری دقیاقدر عبار  ظریف  اا َوجه َو َأمَّ

َماَرةت  ت
ي اْله وه فت َس َله  َواٍم َلیه قه

َ
َي ِلت َما رت نَّ َدَقا ت َفإت یب  الحَّ عت  َنص 

ي اله َجاَرةت َحظٌّ َماَرةت َو اَل فت ي التِّ َجاَرةت َمال  َو اَل فت ت
ي اْله َمْعر َفة  َو َو اَل فت

 توجه داشت: توضیک  باید به چند نکتهدر «. ُیْدَرة  

رسد ایه روایت )که مته کامل من در جلسه سوم مورد بررسی قرار گرفت( نسبت به بیان ضوابط کلای به نظر می .1
مضافا اینکه ایه روایت مستند به قارمن کاریو نیاز رسات؛ یعنای  .باشدتر عوایت تحف العقول جامکسب  از ر

 اند. امیرالمؤمنیه )ع( در تفسیر و توضیک بعضی از میا  قرمن ایه بیان مفحل را فرمود 

( بار دی،ار بخشاها  ممد با توجه به مقدم کردن کشاورزی )که روایا  بسیاری در مستحب بودن ایه شغل  البته
  اند.بندیت ارزشی اقسام کسب  منها ذکر کرد حضر  به ترتیب طبقه شود کهتقویت میایه احتمال 

فرماید کاه در شوند  کلماتی را میمی« صدقا »افرادی که شامل بخش  بیاندر ایه عبار  فوق  حضر  برای  .2
یات و از دسات،ا  وال« نحایبی»اجمالی برای رر بخاش از مکاساب اسات: کساانی کاه « مناط و معیار»واقع 

)به معنای زمیه و مقدورا ( از کشاورزی و  «یحّظ »حاکمیتی نیستند( و  کارگزارانحاکمیت ندارند )یعنی جزو 
به کاار اجاار  )شاامل بخاش اجاارا  و  هپرداختبرای کار تجار  ندارد و برای « مال و ثروتی»زراعت ندارد و 

 ندارد.« مهار  و قدر »  2صناعا (

                                                           

)حرام و مکرو (  حکو کاردن  راعنه را )واجب و مستحب( و منهیتوجه داشت ابزار حاکمیت برای تحقق مطلوبیت. البته براساس رویکرد حکومتی به احکام و فقه  باید 1
شوند. یعنی وقتای حقاوق کنند و مکاسبی نیز منزوی می  به صور  طبیعی اکثر جامعه به طرف انجام مکاسبی سوق پیدا می«راتخحیص»تغییر  به اشخاص نیست بلکه با

مادل  »شاوند. لاذا اوامار و ناواری حکاومتی  بوسایله را سارازیر میشود اکثر افراد جامعه به طرف انجام من شاغلرا زیاد میبه بعضی از شغلنسبت هی   و مزایا و تس
و د شاونای شاهید مید رساته  وقتای چناد دانشامن«ایفناوری رساته»طور مثال در درگیری با نظام استکبار در موضوع گردد. به محقق می« تخحیص  شاخحه  ممار و...

موجی از انتخااب و تغییار رشاته دانشاجویان باه سامت  گیرند قرار می از سوی رربر نظام مورد تجلیل رایشانشود و ایه شهدا و خانواد غیر  عمومی مردم بران،یخته می
 (صاریک امار یاا نهایرای نظام اس می به ایه صور  )بدون بیان ر  گردد! بنابرایه مطلوبیتبدون اینکه اوامری در ایه موضوع مط ؛افتداتفاق می« ایفیزیک رسته»رشته 

  رربر جامعه اوامر و ناواری صاریک و ماوردی باشد که حفاظت از بیضه اس م و جهاد در مقابل مقابله با حمله کفار و منافقیه . گرچه در موضوعا  خاصشودمحقق می
را در برناماه ادار  و طراحای برای تکامل و رشد جامعه اس می  جنس اوامر و نواری حکومتی با ایجاد شرایط و از طریق تغییار در تخحایص نیز دارد اما در شرایط عادی و

 گردد.رای اجرایی من محقق مینامهمییه

ممد  است؛ زیارا « اجار »بود  در ایه روایت تحت تقسیما   )در روایت تحف العقول( ممد « صناعا »چه در عنوان من. در توضیک ایه روایت )جلسه سوم( بیان شد که 2
بناابرایه در «. رر کاری برای رفع نیاز دی،ران  چه به صور  مستقل و چه به صور  اجیر شادن»در ایه روایت  به معنای اعو گرفته شد  است یعنی: « اجار »ظاررا عنوان 
 گرچه در روایت تحف العقول به صور  مستقل ممد  است. ای عام( قرار گرفته )به معن« اجار »جزء اقسام درونی « صناعا »ایه روایت  
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توجه به جمع داللی با روایات تحاف العقاول )مخحوصاا در بخاش صاناعا (  ایه عبار  و بااساس  پس بر .3
  را ارایه داد:  ذیل توان در بیان حد و حدود تعریف اقسام کسب ایه معیارمی

 

 

 

 سبب معیشت «محوری»معیار   

 

 

 

 د و لاذا فارو نکنکسب معا  می دنسازبراساس ایه احتمال  صاحب صناعا  از طریق فرو  چیزی که می .4
  .گیرد )برخ ف احتمال بیان شد  در جلسه قبل(قرار نمی تجار در بخش  مححول تولیدی خود

کند و به مرور زماان باا بررسای مباحاث کتااب کفایت کسب تعریف اقسام و رسد بیان احتماال  برای حدود به نظر می
 مکاسب و بیان روایا  مطر  شد  در من  احتمال کامل و جامع مشخص خوارد شد.

 و زیردستان من بودن : کارگزار حکومت اماره )والیت(. 1
 داشته زمیه زراعی عماره )کشاورزی(: . 2
 داشته ثرو  و پول برای داد و ستد تجارت:. 3
 داشته مهار  و قدر  انجام من  صناعات:. 4
کار کشاورزی )بدون داشته زمیه کشااورزی(  :برای داشته قدر  اجارات:. 5

یا کار تجاری )بدون داشته ثارو  بارای تجاار ( یاا کاار تولیادی 
 )بدون داشته مهار  کافی(

 برای امرار معا  نداشته موارد فوق صدیات:. 6


