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دهی منطقی ابواب کتاب مکاسب: الف( شمولیت نسبت بـه ننـاویک کلـی و شاخصه ضروری در نظمد .1
   ضوابط کلی کسب کتاب مکاسب محرمه؛ ب( ندم مخالفت با روایات  

دهی ابواب کتاب مکاسب محرمه مطرر  شر ا اسرت مط مطرر  شر ی بررا  در جلسه گذشته پیشنهاداتی بابت نظم
تمام انواع کسب را به دو    روایت،یک سو ناظر به روایت تحف العقوط بود که در همان ابت ا )نوع الف(، ازپیشنهاد اوط 

 ؛ زیرااستسویی دیگر ناظر به عناوین ابواب مطر  ش ی در کتاب مکاسب از و  تقسیم کردی است« حرام و حالط»بخش 
و « الخاص ام الحررامنحوی ی علی قص  من وجودیما م»بن   مکاسب محرمه، عناوینی همچون: مرحوم شیخ در دسته

را در معرامال  « قصر  امتاراط»رغم اینکه فقهرا ا یعنی علیان را ذکر کردی« المحرمه المنفعة المتعامالنمنه  یقص  ما»
را علرت حرمرت بخشری از معرامال  قررار « قص  حرام )غیرر امتاراط(»با استناد به روایا ، آقایان دانن  اما دخیل نمی

بنر   انرواع منطقی )سلب و ایجابی( به کل عناوین کتاب مکاسرب، بققه بخشی  رس  برا  نظمبه نظر می سپ 1ان ادادی
مر عی ایرن پیشرنهاد،  یعنی 2مؤثر خواه  بود؛« آن ع م و کسب در ُبع  قص  بودن دخیل»کسب حرام با حیایت تقسیم  

چیز  که برا  ققوط ایرن ضرابطه نیراز اسرت عر م القته ح اقل  اها  حرام استبرا  انواع کسب« ضابطه و مناط»بیان 
مغایر  با روایا  این باب است؛ گرچه اگر ادعرا  اسرتنقاط ایرن ضروابم و منراط از روایرا  شر ی باشر ، مطلوبیرت 

 ح اکار  خواه  داشتا 

ب ضمنا براساس این ضابطه پیشنهاد ، احتمام بسیار  از استانائا  ابواب مختلف )کره ذیرل عنراوین ابرواب کترا
در ارایه پیشنهاد ج یر  بایر   القته ج ی  جا پی ا کن ا ضابطهذیل این  ی است( موضوعا منتفی شود و درمکاسب ذکر ش 

                                                           
کرردی و ا  که به این نیت عام او ضرربه وارد ص  و نیت تقرب داشته باش ، هر معاملها زیرا برا  شهرون  جامعه اسالمی که همیشه و در هر فعل خود به صور  عام، بای  ق1

در نظر نگرفته اسرت  را به عنوان یک شرط خاص برا  معامال « قص  امتااط»مق س  نزدیک کن ، حرام ش ی است؛ به عقار  دیگر، اینکه شارعاو را به فرهنگ جامعه کفر 
از آنها دستگیر  کردی و به ه ایت دعو  کنن ا امرا ایرن بریرق ارتقراط برا  ،بریقاین تا از  باش ، امکان معامله مؤمنین با کفار و منافقین این احتماط وجود دارد که علت آن

  کفرر سرو  ا به سمت جامعهجامعه ایمانی ر ،یا امور حرامشود  این مرزبن   کفار و منافقین، نقای  باعث کمرنگ ش ن مرزبن   جامعه ایمان با جامعه کفر یا از بین رفتن
در معامال  این اسرت « ع م قص  امتااط»احتماط دیگر برا  علت  حرام کردی تا این اتفا  نیافت ا (یا با اشتراط قص  یا ب ون اشتراط) هایی رالذا شارع مق س کسبده ، 

قوانین آیین و نظام خود انجام ش ی باش ؛ همانن  به رسرمیت شرمردن نکرا  مررد و زن  نشود القته اگر براساس ضوابم و غیرمشروع  یتازی مسلمان ش کفار   که امواط و درآم 
 کفار تازی مسلمان ش ی از برف شارع مق سا

« ربیرا ُقر قصر  ُبعر دخیرل برودن »جرایگزین عقرار  « یرا حرالط قص  حرامدخیل بودن »دهی پیشنهاد  عقار  برا  تفاهم بیشتر با ارتکازا  فقها، در این نظما القته 2
 شودامی
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نقایر   هرافقها نسرقت بره آنمشهور عناوینی که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب آوردی، به دلیل اجماعی نسقی توجه داشت 
  باش اعناوین کار  این ان ح جاداد رص دددهی ج ی  بای  هر نظمکنار گذاشته شود لذا 

بای  توجه داشت اگر پیشنهاد  در این چارچوپ مطر  گردد و لوازما  است ملی آن قو  باشر ، احتمراط همچنین 
 بودن ابواب معامال  و مکاسب تقویت خواه  ش ا« تأسیسی»

 (دهی منطقینظم) پیشنهاد اولاز « الف»مکاسب محرمه در نوع  چگونگی شمولیت نناویک کلی کتاب. 2

بخشی منطقری عنراوین ابرواب کتراب مکاسرب محرمره بره صرور  ذیرل از پیشنهاد اوط، نظم« الف»براساس نوع 
 باش :می

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بحث اکتساب و معاش (العقالء نند بها معتدا محلله فیه منفعة )ماال «نوع الثالث»خروج موضونی . 1/2

موضروعا منتفری ( العقالء عن  بها معت ا محلله فیه ممنفعة ما) مکاسب محرمهکتاب « نوع الاالث» در این پیشنهاد،
گیرن  تا قرار نمی مردم هیچ منفعت عقالیی برا  استفادی ن ارن  در موضوع اکتساب و امرار معاشکه امور   شود زیرامی

فرض عقالیی « مکاسب»یما  شارع مق س بخواه  حکم حالط یا حرام بر آن فرض نمای  لذا آوردن این عنوان در تقس
ن ارد و موضوعا خارج از بحث کسب درآم  استا به عقار  دیگر، بحث مکاسب محرمه درباری امور  است که بالقوی 

اصرال موضروع « العقرالء عنر  بها معت ا محلله فیه ممنفعة ما»احتماط عقالیی برا  کسب درآم  آنها باش  و امور  که 
  درباری حرمت یا حلیت آن حکم شوداها مورد اهتمام باش  و بحث از کسب آن ،ق م بع  گیرن  تا درمعایش قرار نمی
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ان  که درباری این نوع مااط بای  توجه داشرت کره اگرر بیرع را مااط آوردی« بیع حشرا »بعضی از فقها برا  این قسم، 
اکتسراب برا آن ، بره بریرق اولری اش بمعاش با آن منتفی اصال فرض  ن اشته و« بهمعت   »حشرا ، هیچ منفعت عقالیی  

پیشرنهاد   از عنراوین یککر امذیل  ش  تازی بای  بررسی نماییم کهموضوعا منتفی استا اما اگر منفعت عقالیی داشته با
 قرار نگرفت، اکتساب با آن حالط استاذیل هیچک ام و اگر  گیردمکاسب محرمه قرار می

 بعد از بررسی تفصیلی متک کتاب (فعله االنسان نلی یجب ما)«نوع الخامس» برای ضرورت تعییک وضعیت. 2/2

اما درباری نوع الخامس )ما یجب علی امنسان فعله(، به علت اختالف اقرواط در تعریرف و حکرم آن )کره در کتراب 
کتاب مکاسب محرمه تعیین وضرعیت این قسمت از  مکاسب محرمه نیز آم ی است(، بع  از نق  و بررسی تفصیلی متن  

  ه  ش اخوا

 دهی نناویک کلی کتاب مکاسب محرمه . احتمال دیگر در نظم3

 بودن  حرمت معایش و مکاسب« نفسی و غیری»و « معایش»وابستگی حرمت مکاسب به حرمت . 1/3

فررض اسرت: اوم پیش چنر دهی منطقی ابواب مکاسب محرمه مطر  ش ی است کره مقتنری برر احتماط دیگر  در نظم
 1در معیشت و زن گی حرام باش  کسب آن نیز حرام استا مرکب وااا آنبراساس روایا ، هر چیز  که خوردن، پوشی ن، 

نیرز « کسرب»است که به « معیشت»در روایت تحف العقوط، مزمه « صال  و فساد محض»رس  عقار  پس به نظر می
 کن ا سرایت پی ا می

ماننر : خرون و مشرروب؛ و  هسرتن  نفسه حررامامور، ذاتا و بهبعضی از زیرا  همه محرما   معاش یک شکل نیستن ؛ثانیا 
حرمرت همره مکاسرب  بره مق مره اوط،توجه  باثالاا  شیء متنجسا :مانن ان ؛ ، بخابر امر دیگر  حرام ش یاموربعضی 

 نه خود فعلا دهیم به اعتقار متعلقش )معاش( استمی« نفسی و غیر »است و اگر به آن نسقت « بالغیر»محرمه، 
 شود:به صور  ذیل می« کسب»با « معایش»رابطه بین  ،اساساین  بر
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
ه  »ااا: آم ی است روایت تحف العقوطدر ا 1 ْمَساک  ه  َو إ  ْلک  ه  َو م  ه  َو ُلْقس  ه  َو ُشْرب  ْکل  يٌّ َعْن َأ ُه َمْنه  َك ُکلَّ نَّ َذل 

َ
م  ِل  ُه َحَرام  َو ُمَحرَّ َوْجره  ُکلُّ یره  ب  ب  ف  َقلُّ  َو التَّ

َن اْلَفَساد  َفَج  یه  م  َما ف  َن اْلُوُجوی  ل  َك َحَرام  م  ي َذل  ه  ف  ق 
یُع َتَقلُّ  «اااام 

 علت برای حرمت مکاسب 
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 . چگونگی شمولیت نناویک کلی کتاب مکاسب محرمه در ایک احتمال2/3

 :منطقی دادذیل نظم توان عناوین کتاب مکاسب محرمه را به صور  ، میفو  مق ما  اساسحاط بر

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 و شمولیت نسبت به نناویک کتاب مکاسب محرمه دهی منطقیی ایک احتمال در نظم. نقد و بررس3/3

 شود:در بررسی این احتماط چن  نکته مطر  می
لذا اصل بیان دوئیت این دو  ؛نش ی استمح ث نعمانی، معایش و مکاسب از هم تفکیک  اوم در روایت تحف العقوط و

کسرب نیرز ضوعیت ن اردا ثانیا اگر هر چیز  که در معراش حررام اسرت در در اینجا و سپس ادعا  ارتقاط آنها، خیلی مو
هر چیز  در معاش حرام است چه به نفسه باش  معناست زیرا بی« نفسی و غیر »دیگر عمال تقسیم کسب به  حرام باش ،

  و چه بالغیری، در هر دو صور  کسب آن نفسا و ذاتا )یعنی نفس و ذا  اکتساب با آن( حرام استا
« بالنفسره»نقای  ذیرل قسرم « اکتساب به اعیان نجسه»بازگشت دارد، « معاش»چون معنا  نفسی در این پیشنهاد، به  لااثا

جایز اعیان نجسه در بعضی از امور )مانن  کود دادن( استعماط ، ءبنابر فتوا  فقها  متاخر و بعضی از ق مازیرا  قرار بگیرد
 اجماع فتوایی است( آن، با )گرچه در حرام بودن اکتسابا است
تقسریم « سلب و ایجرابی»، چرا این دو قسم یا یکی از آنها دوباری با روش «نفسی و غیر »بع  از تقسیم مکاسب به  رابعا

است و پرن  « دو نوع»کل مکاسب محرمه فقم  باش قایل  بای  این پیشنهاد نگیرد عمال  نش ی است؟! اگر این کار صور
 که در این صور  بای  است مط آن آوردی شودا را ققوط ن اشته باش  مکاسب محرمه مرحوم شیخنوع 

قسم اوط و ها  غیر  قرار گرفته است در حالی که ذیل حرامکتاب مکاسب محرمه  نوع الاانی  در این پیشنهاد، کل خامسا 
لتحرریم مرا یقصر  منره  ما یحررم»و « ما میقص  من وجودی علی نحوی الخاص ام الحرام»)یعنی  از نوع الاانیقسم سوم 

هستن ؛ زیرا هر نحوی استعماط بت یا آم  لهو ذاتا حرام هست یا دادن سال  به دشمنان اسالم « نفسی»ها  حرام«( شأنا
 ذاتا حرام است چه از بریق فروش و چه ب ون این فروشا


