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 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 1/10/1400و      24/9      و نهم هشتمخالصه جلسه 

 
 

 محرمه بررسی عناوین کلی کتاب مکاسبورود به برای  «پیشنهاد چهار»بیان  .1

 :مطرح است چند پیشنهاد، محرمه حرام در کتاب مکاسب کسب ها و عناوین کلیبندیدستهبرای ورود به بررسی 

الف((  با دو حیثیت تقسیم:روش منطقی )سلب و ایجاب( بهینه عناوین کتاب مکاسب براساس  اول:پیشنهاد . 1/1
 «مفسده محض بودن اثر معامله یا عدم آن»؛ ب( «دخیل بودن قصد ُقرب یا ُبعد در کسب و عدم آن»

زییرا بایید مرحوم شیی  را بهینیه کنییم  عناوین کلی نظم با روش منطقی )سلب و ایجاب(  اول این است که پیشنهاد
 1پین  عنیوان کلیی کسیببندی کردن کل مکاسب محرمه در ایین مشخص شود روش و منطق شی  انصاری برای دسته

بیرای بهینیه را منطقیی بندی دو نیو  دسیته تواناساس میاین  بربندی درست است یا خیر؟ آیا اساسا این طبقه وچیست 
  پیشنهاد کرد:اب مکاسب محرمه عناوین کت

زیرا قصد قرار دهیم   کسب معیشتحرمت در « ُبعد قصد یا دخیل نبودن دخیل بودن»را حیثیت تقسیم اولین  ال((
ضرورت ییا »غیر از بحث  در اینجا «قصد و نیت»، باعث حرمت معامله خواهد شد  البته منظور از کسب درآمد ُبعد در

خداوند متعال یک قصد و نییت خیا) )بیه غییر از  توضیح آنکه  2است« و نیت در مکاسب عدم ضرورت وجود قصد

                                                           
میا   4منفعة فیه محلله معتدا بها عنید العقی؛ ؛ ال ما  3؛ یقصد به ما یحرم لتحریم ما  2  االکتساب باالعیان النجسه؛ 1»: حرام در کتاب مکاسب پن  عنوان کلی کسب  1

 «   ما یجب علی االنسان فعله5کتساب به لکونه عم؛ محرما فی نفسه؛ یحرم اال

پذیرد نبایید ایین والییت فقی  در قلیب ییا زبیان او   براساس مبنای مختار در فلسفه تکوین، فلسفه تاری  و فلسفه جامعه، وقتی انسان جریان والیت خداوند متعال را می2
شود  در این صورت طبیعتا تمام افعال و حرکات او با قصید ی شود بلکه باید این والیت در تمام اعمال او نیز جاری گردد؛ یعنی باید تبدیل به یک امر عینی و اجتماعی جار

از انسان متاله هر فعلی و حرکتی صیادر عبارت دیگر  شود؛ بهصادر نمیقصد گیرد )چه ملتفت باشد و چه نباشد( و لذا هیچ فعلی خارج از این انجام می« عبودیت»و نیِت 
همه اینها به قصد و غرِض عام قرارگیرفتن که « ارتباط با مادون )طبیعت(»و یا « ارتباط به هم سطح )انسان دیگر(»است یا « ارتباط با ما فوق )خالق(»گردد یا در راستای می

شود  البته خدای متعال الزم ندانسته بیرای تمام اعمال انسان متاله در قالب پذیرش شهروندی نظام الهی معنا میدر والیت شار  و توسعه محبت و تقرب به او هست  یعنی 
با خالق )عبادات( اسیت کیه ییک  هر فعل انسان، )به غیر از همان قصد و نیت عام در همه افعال( نیت جداگانه برای تقرب انجام گیرد مگر افعالی که مربوط به رابطه انسان

دهد یا مقرب است یا معبد و چیزی خارج از این دو قسیم نیسیت یعنیی فعلیی ای را که انسان انجام میخواهد  بر این اساس هر فعل و معاملهنیت خا) و جداگانه نیز می
ت و مقام تحقق وجود نیدارد  گرچیه در مقیام )چه در بخش معام؛ت و کسب و چه غیر معام؛ت( که نه مقرب به خداوند متعال باشد و نه معبد از حضرت ایشان، در عینی

کند اما در مقام عمل و تحقق، باالخره هیر تفاوت در ظرفیت و نسبیت مکلفین، احکام نیز سعه و ضیق پیدا میالتزام، ممکن است بعضی از احکام مباح باشد زیرا به خاطر 
 خداوند متعال گردد یا باعث دور شدن از فعلی از مکلف صادر شود یا باعث تقرب او می

عام )که ممکن است با عدم توجه به قصد هم همیراه شده است نافی قصد قربت « قصد امتثال»پس با این توضیحات، اینکه در فقه فق  عبادات )رابطه با خالق( مشروط به 
یین معنیا از نییت و نسبت بیه ا قصد امتثال برای عبادات( بحث کردهنیست  البته فقها فق  درباره این نیت اضافه و خا) )یعنی برای تمام افعال )از جمله معام؛ت( شود( 

کیه چیرا بییان این اند در عرفیان هیم آن را شیرط دانسیتهاند و در ک؛م همراهی اعتقاد و التزام به نظام والیت حقه را متذکر شده لیو اندحثی نداشتهعام که بیان شد، در فقه ب
و هیم چنیین ربی  بیین احکیام و  احکیام بیین« رب »شود ند به دلیل ثمراتی هست که در استنباط احکام اجتماعی دارد و باعث میبیمختار این نیت را در فقه ضرورت می

 درو شیهروندی جامعیه الهیی نباشید، قصید امتثیال « تیعبود»ذیل همان نیت عام « قصد امتثال»بیش از پیش مورد توجه واقع شود  گذشته از آن، اگر  اعتقادات و اخ؛ق
 ای ندارد فایدهنیز عبادات 
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« قصید امتثیال»ه که اصیط؛حا در فقیه برای عبادات )ارتباط با خالق( خواست عام عبودیت برای تمام افعال( قصد و نیت
را مورد توجه « قصد خا)»دس شار  مق گویند  حال در بحث مکاسب )ارتباط با غیر خالق( نیز در بعضی از امور،می

فروش اجناسی به کفار که باعث تقویت آنها علیه مسلمین شود یا فیروش انگیور بیه قصید  حرمت مانند قرار داده است؛
در واقیع آنهیه در ایین  در حالی که خرید و فروش این موارد بدون چنین قصدی، حرمت نیدارد درست کردن مشروب  

اسیت کیه شیار   عام؛تنسبت به م «بعدمُ قرب یا م» بعضی از مقاصِد شود، می موارد باعث حرمت یا حلیت در کسب
البته ممکن است در بعضی معام؛ت دیگر، طرفین قصید  دهد را نمی «قصد ُبعد»این نوِ  مقدس اجازه کسب درآمد با 

صید را اقم نیو  با این ُبعد داشته باشند )مانند تجارت به قصد کسب درآمد برای تفریحات لغو( اما شار  مقدس معامله
 حرام نکرده باشد گرچه مورد مطلوب شار  نیز نیست 

؛ در ابتدا این روایت، استناظر به همین پیشنهاد نیز آمده روایت تحف العقول  در بندی اولیه کهرسد دستهبه نظر می
ْرَبَعِة َحَ؛ٌل مِ »فرماید: حضرت می

َ
ْجَناِس اْْل

َ
تمیام اقسیام کسیب،  ؛یعنیی«َحَراٌم ِمیْن ِجَهیة   ،ْن ِجَهة  َقْد َیُکوُن ِفي َهُؤاَلِ  اْْل

؛ زییرا تمیام کنیدتعین پییدا می «و ُبعد قرب»نسبت به  ح؛ل و حراماین  ،براساس این پیشنهاد که 1ح؛ل و حرامی دارند
 بتیهال 2 شیودگردد و تمام عناوین کسب ح؛ل نییز باعیث تقیرب میعناوین کسب حرام، باعث دور شدن از طاعت می

آن حرام است؛ مانند فیروش انگیور بیه « موضو  و عین»قصد هایی که قصد در آنها دخیل است دو نو  هستند: یا کسب
آن حرام است؛ مانند اجیر شدن یا اجیر کردن برای درست « فعل و انجام دادن کار»یا قصد  درست کردن مشروب قصد 

   کردن مشروب

شوند؛ مانند خیل نیست، یا منحصرا در موضو  و کار حرام استفاده مید« قصد»هایی که در حرمت آنها سپس کسب
که چه با قصد ُقرب و چه با قصد ُبعید، هییچ منفعیت محللیه یا اجیر شدن برای سلطان جائر بت فروشی یا بت ساختن 

مید از آن جیایز ندارد و یا موضو  و کار آن فرض استفاده ح؛ل دارد اما چه با قصد ُقرب و چه با قصید ُبعید، کسیب درآ
نیست؛ مانند خرید و فروش عذره انسان که استفاده آن برای کود کشاورزی اشکال ندارد اما خرید و فروش آن بیرای هیر 

 کاری، حرام است 

 د:وشمی بندی به این صورت؛صه این نو  طبقهخپس 

 

 در کسب 

  

 
                                                           

را در برگرفتیه  «کسب درآمد بیا تجیارت و اجیاره»تا  «یت(بوسیله امور حکومتی )والکسب معیشت »آمده است یعنی از « اعم»  ضمنا در این روایت، موضو  به صورت 1
شیود  )انتقیال از النفسیه حیرام مییک نظام درآمدی فی ،با این حکم دیگربه طور نمونه اجیر شدن برای دستگاه طاغوت، حرمت بالنفسه پیدا کرده است  به عبارت  ؛است

 جلسه یازدهم نقد و بررسی کتاب مکاسب؛ حسینیه اندیشه(

 کسیب یعنیی کنید؛می پییدا معنیا ُبعید و قرب در( تشکیک) کمال و نقص براساس نیز( مباح و مستحب واجب، مکروه، حرام، یعنی) قسم دو این درونی تقسیمات   البته2
  است بعدا   اقل مکروه، کسب و ُبعدا   اشد حرام، کسب همهنین و قربا   اقل مباح، کسب و است قربا   اشد واجب،

 دخیل است در حرمت آنها «قصد قرب و قصد ُبعد»   

 
 ستنیدخیل در حرمت آنها  «قصد قرب و قصد ُبعد»

 فروشی یا ساختنمانند: بتشود؛میفق  در کار حرام استفاده آن یا فعل عین 
 

 عذره انسانبیع مانند:  ؛شودنمیفق  در کار حرام استفاده  آنیا فعل عین 

 انگور به قصد مشروب کردن مانند: بیع؛حرام است )عین( موضو 
 

  وبدرست کردن مشر به قصدمانند: اجیر شدن فعل حرام است؛ 
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 اثر معامله

 دارد: حرمت معامله «حرام اثرقصد »
 

 ندارد: جواز معامله «حراماثر قصد »

همیشیه در عینییت، موضیوعی کیه » ل مطرح گردد:اشکا اینست نسبت به این حیثیت تقسیمی که بیان شد ممکن ا
هیر  یعنی چه کاسب بخواهید و چیه نخواهیدگیرد، قصد مخصو) خود را به همراه دارد؛ مورد کسب و معامله قرار می

دخیل بودن قصد یا عیدم » کسبی در عینیت با غرض و قصدش همراه است و قابلیت انفکاک از قصد ندارد  لذا آورد قید
انگیور بیرای مشیروب درسیت »گیرد، یا است  به طور مثال انگوری که در عینیت مورد معامله قرار میامر لغوی « قصد
خاصی  و اثر ؛ بنابراین هیچ گاه در عینیت، انگور بدون مصرف«انگور برای خوردن و سرکه درست کردن»است یا « کردن

  «دخیل باشدگیرد که قصد فروشنده در ح؛ل یا حرام شدن آن مورد معامله قرار نمی

هر فعلی در مقرب شیدن ییا دور « عام»به نیِت « قصد و نیت»باید توجه داشت که اگر عم؛ معیار  این اشکالدرباره 
شدن از طاعت بازگردد، این معیار لغوی خواهد شد، اما اگر همانند عبیادات، قسیمی از مکاسیب نییز بیرای حلییت ییا 

میورد خدشیه واقیع  پیشنهادزمانی این  شود  لذاتقویت می طرح شدهمعیار م حرمت نیازمند نیت و قصد خاصی باشد،
 د بندی پیشنهادی خود جا دهرا این دستهتمام عناوین کتاب مکاسب  در ادامه نتواند شود کهمی

 مفسیده»را حیثییت تقسییم آن اسیت و اولیین « اثیر»زیرا موضو  احکام معیام؛ت، است « اثر معامله»مقسم  ب(
یا فسیاد محیض  مانند بیع ُبت؛ فساد محض استیا  اثر یک معامله، دهیم؛ یعنیمیقرار « محض محض یا عدم مفسده

 و یا مصلحت محض نیسیت های واجبمانند کسب یا مصلحت محض است ،مواردی که فساد محض نیستنیست و 
کنید کیه ایین می معامله« حراماثر قصد »یا به این قسم آخر )مواردی که نه فساد محض است و نه مصلحت محض( در 

نیست که باعث جواز کسب « قصد اثر حرام»یا به و  نو  کسب حرام است؛ مانند فروش انگور به قصد اثر مشروب شدن
  شود مانند فروش انگور به قصد اثر سرکه شدنمی

ه گییرد )چیهیای کسیب را در برمیاسیت تمیام بخش« اثر معامله»اوال چون مقسم  بندیاین نو  دوم طبقهدر پس  
اموری که مربوط به فعل است )مانند بخش صناعات( و چه اموری که مربوط بیه موضیو  و عیین اسیت )ماننید بخیش 

روایات که در ابتدا کتاب مکاسب آمیده اسیت )یعنیی رواییت از  حیثیت تقسیم سعی شده است مناط وتجارات( و ثانیا 
را به عنیوان « و مفسدهت مصلح» که ستخراج گردد( الیاللئا و نبوی عوالی دعائم االس؛م ،فقه الرضا) ( ،تحف العقول

عبارت دیگر، این روایات با بیان معیارهای حرام و ح؛ل در بخش والیت، به  اند حلیت و حرمت آوردهو شاخصه معیار 
به تمام مصلحه و مفسده( یعنی شاخصه کلی حرمت و حلیت )تجارت، صناعت، اجاره و    عم؛ درصدد تطبیق همان 

 شود:طور میبه طور خ؛صه این لذاتر برای مکلفین واضح گردد  یق کسب هستند تا این احکام به صورت تفصیلیمصاد

   

 

 

 مطلقا : حرمت کسبتفساد محض اس       
  

 
 فساد محض نیست       

 مصلحت محض نیست

 مطلقا مصلحت محض است: جواز کسب 
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 اقسام کسب در روایت تح( العقول و محدث نعمانی: بهینه عناوین کتاب مکاسب براساس دوم پیشنهاد. 2/1

در ذکیر شیده این است که براساس اقسام کسب که در روایت محدث نعمانی و روایت تحیف العقیول ) دوم پیشنهاد
های کتاب مکاسیب محرمیه را اصی؛ح نمیاییم؛ یعنیی بیه طیور نمونیه بایید بندیابتدا کتاب مکاسب( آمده است دسته

در حیالی کیه مرحیوم جاره  جز قسم تجارة است یا صناعات یا ا« حرمت اکتساب به اعیان نجسه»مشخص شود عنوان 
هم موضوعات قسم صناعات را  ،«االکتساب به لکونه عم؛ محرما فی نفسهما یحرم » ذیل عنواِن  به صورت نامنظمشی  

ماننید  غییر اقسیام کسیب و هم موضیوعات آورده )مانند: تدلیس الماشطه( هم موضوعات قسم تجارت )مانند: الغش(
که )بخشی، جریان دادن معیارهای اصلی ح؛ل و حرام هر قسم از انوا  کسب نظم ثمره فقهی این نو   «سّب المؤمنین»

  عناوین موضوعی کتاب مکاسب است ( برآمده در روایت

روایفت تحف( العقفول توسف   از ستقراء شده: بهینه عناوین کتاب مکاسب براساس قواعد کلی اسوم پیشنهاد. 3/1
  مرحوم سید یزدی

قاعده کلی( بییان کیرده و  12)حدود یزدی سید الله مرحوم آیتای که براساس قواعد کلیاین است که  دیگر پیشنهاد
مدعی شده که از این روایت استخراج نموده، به بهینه و منظم کردن قواعد کلی کتاب مکاسیب بپیردازیم  البتیه یکیی از 

ص شده که هر قاعیده مربیوط بیه این است که همانند روایت شریفه، غالبا مشخیزدی نکات خوب این قواعد کلی سید 
نطقی( و براسیاس رسد این قواعد را ایشان به صورت استقرایی )غیر مه به نظر میگرچ کدام بخش از اقسام کسب است 

 روایت استخراج کرده باشد  درک عق؛یی از این

ر روایفت تحف( کسفب داز قواعد کلفی بندی جدید برای مکاسب براساس استنباط : طرح دستهچهارم پیشنهاد. 4/1
 العقول

های بندیها و عنیاوین کلیی کتیاب مکاسیب، براسیاس دسیتهبندیبدون توجه به دستهاین است که  بعدی پیشنهاد 
دهی جدید در عناوین نظیر است(، نظمروایت تحف العقول )که طبق نظر بسیاری از فقها در بیان ضواب  کلی کسب کم

 کسب ارایه دهیم 

 خواهیم پرداخت  بررسی بقیه پیشنهاداتاول، به  پیشنهادمباحث بندی عالله بعد از جمشا ان


