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 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 22/10/1400 ــ 19/10   و چهاردهم سیزدهمخالصه جلسات 
 

 پورحامد رضاییآقای و  آقایی محمدجواد نژاد، حسن صدوق،الله صدوق، محمدصادق حیدری، احمد زیباییسالم روح: حجج اپژوهش کارشناسان

 
 

باا و  «مکاساب» و« معاای »بان  ارتباا   مکاسب، براساا  منطقی دهینظم بررسی احتمال دیگر در .1
 «صالح و غنر صالح»حنثنت 

حارا  و »باا  «فسااد»عبارت و « حالل و مأمور به»با  «صالح»مترادف بودن عبارت فرض ای  احتمال: پن . 1/1
 در روایات« منهی عنه

روایت: در است:   شود مبتنی بر این مقدمهاسب مطرح میبخشی عناوین کلی ابواب کتاب مکاحتمال دیگری که در نظم
مأموربته و »و « صتلح و ساتاد»، «حتلل و حترام»احکام مکاسب، چند نتو  عبتارآ دمتدس است:   تحف العقول برای

نیتز  «متأمور بتهصتلح و »است:،  حتللتند یا نه؟ یعنی دیا هر چیزی که حال دیا این عباراآ مترادف هم ها«. عنهمنهی
حاکم توان حیثی: می ،1اگر این عباراآ مترادف باشند ؟باشدنیز می «عنهمنهیسااد و »اس:،  حرامی که هر چیزا: و ه

در واقع صلح و غیر صلح  2.قرار دهیم «صلحغیر »( و امور حلل)مأمور به و « صلح»مکاسب را امور  بر تقایم انوا 
بتا احکتام « معتای »دهی، رابطه بین احکام رآ دیگر در این نظمبه عبا عباد اس:؛« اسباب معیش:»در اینجا ناب: به 

 تا از این طریق، نظم منطقی به عناوین مکاسب محرمه دادس شود. 3ملحظه شدس اس:« مکاسب»
 َجِمیتع  »  اس: العقول تحف روای: عبارآ این دهی،نظم احتمال این در «مکاسب» از «معای اسباب » تفکیک منشاء 

َهاک   اْلَمَعاِیِ   وسِ  ِمْن  لِّ ج  َعاَمَلِآ  و  ْم  ِسیَما اْلم  ا َبْیَنه  ون   ِممَّ ْم  َیک   جدا را معای  روای:، این در حضرآ که« ...اْلَمَکاِسب   ِسیهِ  َله 
دو )معای  و مکاسب( عموم و خصوص مطلق باشد؛ لذا حضرآ  ینرسد رابطه بین اکه به نظر می اندبردس نام مکاسب از

                                                           
ی اس: لذا اساسا ستر  تترادف معنتایی دنهتا در سقته حکم تکلیف« حرام و حلل»حکم وضعی اس: اما « سااد و صلح»مطرح شود   . ممکن اس: در اینجا این اشکال1

شود یعنی هر حکتم تکلیفتی )حتلل و حترام( در اینجتا، حکتم باید گف:  در اینجا )مکاسب محرمه( حکم وضعی از حکم تکلیفی تفکیک نمی ، در پاسخ«منتفی اس:
 دلیل قاعدس دیگری حکمی خلف این قاعدس باشد.وضعی )صلح و سااد( نیز دارد و برعکس. البته ممکن اس: به صورآ استثنائی و به 

یتز ماموربه نها هاتند در حالی که نیز جزو حللو مکروهاآ مباحاآ  نیاتند و ماتحباآ،)به معنای واجب( ماموربه  ،های حللهمه» هم چنین ممکن اس: گفته شود 
ای را بترای به این معنتا کته شتار  حیطتهچه ارتکاز ماس: متفاوآ باشد؛ شار  از حلل با دناین اس: که ممکن اس: منظور  اشکالبه این پاسخ ؛ یک احتمال در «نیاتند
ی مجزا از هم وجتود دارد. احتمتال دوم ای را برای ماتحباآ و مکروهاآ و مباحاآ. یعنی سه حیطهها و حیطهای را برای حرامها به معنای واجباآ ذکر کردس و حیطهحلل

 عنه هم اعم از حرام و مکروس باشد.شامل واجباآ و ماتحباآ و منهیها مأمور به و حللاحاآ، احکام خماه به احکام اربعه تقلیل یابد و این اس: که با حذف مب

رب»در روایاآ اشارس به معنای « حلل، مأموربه و صلح» مختار،تفایر مبنای  بر. البته 2 عد» نیز اشارس به معنای« عنه و ساادحرام، منهی»و « ق   .دارد« ب 

مکاسب در این اس: که احکام معای ، ناظر بته اشتیاء  رسد سرق احکام معای  با احکامکند ولی به نظر میرغم اینکه احکام مکاسب تبعی: از احکام معای  می. علی3
 اس:.با اشیاء )به قصد کاب( « طرسین»با دنها اس:؛ اما احکام مکاسب، ناظر به ارتباط ارادی « سرد»و رابطه 
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انتد  و معای  را تحت: عبتارآ معتای  نتام بردس )والی:، تجارآ، اجاراآ و...( نی کل مکاسبدر روای: محدث نعما
ا» ْردِن  ِسي َجاءَ  َما َسَأمَّ  «....َأْسَباِبَها َو  اْلَخْلِق  َمَعاِیِ   ِذْکرِ  ِمْن  اْلق 

حترام  دن نیتز کاتب باشتد، حرامبا دنها به قصد  معامله، اگر «صلح اس:»چیزهایی که برای معیش: عباد بر این اساس 
 کردن تخمیتر و مشتروب باشتد،معیش: عباد، صلح اس: اما اگر معامله دن به قصد درست: که برای جومانند شود؛ می

 شود.حرام میخرید و سروش جو 
منظتور از شتوند؛ تقایم می« غیر سااد محض»و « سااد محض»، به «صلح نیا:»چیزهایی که برای معیش: عباد اما  

ری هاتند کته هتر نحتوس استتفادس دنهتا در )البته در روای: تحف العقول نیز چنین عبارتی دمدس اس:( امو «سااد محض»
ساتاد محتض  استفادس دنها در زندگیاگر ولی «. ب:»زندگی )چه برای کاب و چه غیر کاب( سااد و حرام باشد؛ مانند  

اس: و در غیر چنین قصتدی، در معامله  «داشتن حرامقصد » دنها واباته به حرم: کاب ،)یعنی ذاتا حرام نباشد( نباشد
 شود.کاب دنها حلل می

دنهتا انتوا  و بتا  کاتبهاتتند  «محضااد سغیر و  صلح، سااد محض»چیزهایی که برای معیش: به طور خلصه پس 
 شوند بندی میکه به صورآ ذیل طبقه احکام مختلفی دارد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منطقیدهی شده نسبت به ای  نظم اشکاالت مطرح. 2/1

 دهی، اشکاالآ ذیل مطرح شد در بررسی این احتمال نظم

 مکاسب مکاسب مکاسب

 معایش
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هتای خلت  شتدس است:؛ یعنتی اگتر حیثی: «مکاسب» با «معای »در اسباب  تقایم حیثی: ،دهیدر این نظم .1
تواننتد بترای استباب معتای  است: چگونته می «سااد محتض و غیتر ساتاد محتض»و « صلح و غیر صلح»

 های تقایم مکاسب نیز باشد؟!:حیثی

 در قام: سق  سوق، دهینظم در که اس: دمدس مکاسب برای «سااد و صلح» عناوین تحف العقول، روای: در .2
 .شود جاری مکاسب نیز تقایم در حیثیِ:  عنوان به نتواناته و اس: دمدس معای 

کته طبتق روایت: محتدث ) «صتدقاآ»مشخص شود قام  باید اس: «معای »اسباب  مقام، از بخشی چون .3
های معای  در ایتن احتمتال یک از قامنعمانی، جزو اسباب معای  ها: اما جزو مکاسب نیا:( ذیل کدام

 گیرد.قرار می

قرار گرستته است:، ستر  و مثتال « نیا: محض سااد نیا: و صلح»که ذیل  «باشد نداشته حرام قصد» قام .4
 نداشته حرام قصد»بیاید تا قام « صلح محض نیا:»، عبارآ «صلح نیا:»مگر اینکه به جای  عینی ندارد.

امتا  ممکن اس: صتلح محتض نباشتد، شامل مکاسب ماتحب و مکروس شود. زیرا مکاسب ماتحب، «باشد
ولیته به عنوان حیثی: ا« صلح محض بودن و صلح محض نبودن»قطعا وجه از جهاآ صلح را دارد. البته اگر 

قرار بگیرد زیرا بتا « صلح محض»تواند ذیل نمی« قصد حرام در احد طرسین»این تقایم قرار بگیرد، دیگر قام 
توان ذیل چیزی که صلح محض به عبارآ دیگر، نمی رود.، معنای صلح محض از بین می«قصد حرام»سر  
 کاب حرام )چه با قصد حرام و چه بدون قصد حرام( قرار داد. اس:،

قترار « باشتد طترسین احد در حرام قصد»( ذیل قام سعله االناان علی یجب ما)« نو  الخامس»رسد به نظر می .5
 نیا:. داشتن دخیل حرام قصد الخامس، های نو کاب حرم: زیرا در ؛گیردنمی

اند( )که هر دو تح: یک مقام قرار گرسته «الخامس نو »قام  و «تخمیر برای جو» تفاوآ مناط بین قامضمنا  .6
 .نیا: معلوم

ما یحرم لتحریم ما یقصتد منته ) سوم قام و( المحرمه المنفعة المتعاملن یقصد ما) دوم قامدهی، در این نظم .7
 خریتد و ماننتد. قترار گیترد «باشتد طترسین احد در قصدحرام اس:  صلح» عنوان ذیل باید الثانی نو  از( شأنا  

وان یک نو  خوردنی، برای معیش: صلح و حلل است: امتا به عن انگور سروش عنب )مثال قام دوم( که اصل
 برای دن اصل که)مثال قام سوم(  شمشیر کردن درس:معامله دن به قصد مشروب درس: کردن، حرام اس:. یا 

 . شودمی حرام باشد کفار به کمک قصد به اگر اما اس: صلح معیش:،

 

شتود امتا اگتر بته دینتدس موکتول می «یا وارد نبودن این اشتکاالآوارد بودن »برای جلوگیری از اطاله این مباحث، بررسی 
 تری ارایه شود که اشکاالآ مطرح شدس را بر طرف نماید، مورد دق: قرار خواهد گرس:.تر و ماتحکمدهی منطقینظم


