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 «صالح محض و غیر صالح محض»تقسیِم دهی منطقی مکاسب، با حیثیت ال دیگر در نظمبررسی احتم .1

 حالل و حرام(اقسام مکاسب ) انتساب به روایت و جامعیت نسبت انواع مکاسباین احتمال:  قوتنقاط . 1/1

ف العقتول  براستا  راایت  ت ت توان مطرح کرد این است  کتهدهی منطقی انواع مکاسب مینظماحتمال دیگری که در 
رسد آن حیثیت   ها( را در بر بگیرد ا به نظر میها ا هم حرام)هم حاللها کسبحیثیتی را سلب ا ایجاب نماییم که همه 

« مکاستب»بنتدی فقط به طبقه البته در این پیشنهاد  باشد.می« مکاسبی که صالح نیس »ا « مکاسبی که صالح اس »
 خالف پیشنهاد قبلی(.)بر  ؛ نه مطلق معایشپرداخته شده اس 

 َلُهتُم  َیُجتوُز »یتا « متممور بته» کته ااا هستتندهایی در کسب براسا  راای  ت ف العقتول  کستب« صالح»منظور از  
ْعَماُل  ْستا  هایا . حتال ارتر ایتن نتوع کستب2باشتدچیز دیگری نتواند جتایگزین آن  ثالثا  نیاز عباد باشد باشد ا ثانیا« َلهُ  ااا

روییم؛ یعنی هیچ نوع احتمتال ییتر رج تانی در آنهتا می« صالح م ض»شوند  اصطالحا به آنها صالح  ااجب کفایی 
شتود کته فستاد تقستیم می« ییر فساد م تض»ا « ضفساد م »فرض ندارد. اما ارر صالح م ض نباشد  به دا حیثی ا 

)مایکتسب به( فستاد  م ض دا نوع اس  یا فعل کسب  فساد م ض اس  مانند تدلیس ماشطه. یا عین ا موضوع کسب
شتوند ماننتد ارر قصد حرام در کستب باشتد  حترام می هایی که فساد م ض نیستندکسباما . ُب باشد مانند م ض می

)چه سازی. ارر قصد حرام در آن نباشد  یا کسب ا بدس  آاردن درآمد با آن حرام اس  خرید ا فراش انگور برای شراب
ب مانند کسب درآمد در قبال انجام ااجبات خود )مثل اقامه نماز جماع ( ا یا کستبا قصد حرام ا چه بدان قصد حرام( 

ان  مکاستب شود ا در صورت عدم رج ب مست ب میآن کسب  مکاس با آن حرام نیس  که در صورت رج ان داشتن
 شود. مباح )در صورت قایل بودن به اجود حکم مباح در فقه( ا مکاسب مکراه می

العقول ا جامعی  نسب  به تمام مکاسب حالل ا حترام  دهی به دلیل استناد آن به راای  ت فنظم باید توجه داش  این
 شود:به طور خالصه این احتمال به این صورت می تر اس .نسب  به پیشنهادات قبلی  کم اشکال

                                                           
 . بعضی از مباحث جلسه چهاردهم که مربوط به این جلسه بود  به خالصه جلسه پانزدهم منتقل شده اس .1

ها  َمْمُمور   ُکُل »شی از راای  ت ف العقول: . بخ2 ا با مَّ َذاء   ُهَو  ما َبادا  یا ْلعا َواُمُهْم  َا  لا ها  قا ي با ْم  فا ها ي ُأُمورا اَلحا  ُاُجوها  فا ي الصَّ ذا
تیُمُهْم  َا  الَّ تا َیْیتُرهُ  ُیقا مَّ ُکُلوَن  ما  َا  َیْلَبُستوَن  َا  َیْشتَرُبوَن  َا  َیتْم

ُ وَن  ُکوَن  َا  َیْنکا ُلوَن َیْس  َا  َیْملا ْن  َتْعما َهةا  ما ْم  جا ها ْلکا ْعَماُل  َلُهُم  َیُجوُز  َا  ما ْستا  «...َلهُ  ااا
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 دهی منطقیاشکاالت مطرح شده نسبت به این نظم. 2/1

های حرام پرداخته اس  مطرح اس : ااا کتاب مکاسب م رمه  فقط به کسب دهیبه این نظم اشکال سهبه طور کلی اما 
رستد به نظتر میثانیا  بندی منطقی نماید.های حرام را طبقهلذا بهتر اس  از همان ابتدا حیثیتی مطرح رردد که فقط کسب

ی که ااجب کفایی اس  )مانند نانوایی( به قصد معلوم نیس  زیرا این احتمال اجود دارد: کسب« صالح م ض» مصادیق
قرار بگیرد؛ یعنی « فساد م ض نیس ؛ به قصد حرام انجام دهد»احتکار انجام ریرد که براسا  این پیشنهاد باید در قسم 

توانند صالح م تض نباشتند. بته عبتارت دیگتر عمتال تواند صالح م ض باشد ا هم میمصادیق ااجب کفایی  هم می
  است « مکاستب»  یهبا توجه به اینکه مقسم اصلی ا االشود. ثالثا می« صالح م ض»حاکم بر حیثی ا « دقص»حیثی  
 معنا ا لغو اس .امری بی« فساد م ض نیس »در اقسام  «کسب آن حرام نیس »حیثی ا 
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؛ باه نناوا  «محاض فساادمحاض و غیار  فسااد»مکاسب، با حیثیت تقسیِم  دهیدر نظم احتمال دیگر .2
 محرمه کتاب مکاسبتر نسبت به شمولیت تر و منطقیجامعهاد پیشن

مرحوم شیخ در این کتاب  فقط به مکاسب م رمه پرداخته اس  برای تفاهم بیشتر با آقایان ا با تکیه بته که با توجه به این 
تا فقط عنتااین  شراع کرد 1«یا فساد م ض اس  یا فساد م ض نیس »توان از حیثی  عبارات راای  ت ف العقول  می
دهی . بر این اسا   ابواب کتاب مکاسب م رمه به صورت ذیل نظمبندی منطقی ررددابواب کتاب مکاسب م رمه طبقه

 شوند:منطقی )سلب ا ایجابی( می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در تبیین این پیشنهاد چند نکته مطرح اس :
در دا قسم  تکرار شده به این دلیل است  کته اکثتر فقهتای رذشتته  هتر نتوع استتعمال ا « النوع ااال». عل  اینکه 1 

دانند که این به معنای فساد م ض بودن عین نجس اس  اما امرازه اکثتر فقهتا فقتط اعیان نجس را حرام میای از استفاده
« کود دادن با عذره نجتس»مانند  ؛اندهای دیگر آن را جایز دانستهتفادهدانند اما بعضی از اسکسب اعیان نجس را حرام می

 دانند.را حرام می« عذره نجس»که این کار را جایز دانسته اما خرید ا فراش 

                                                           
َما»در راای  ت ف العقول: « م ض فساد». اشاره به عبارت 1 نَّ مَ  إا هُ  َحرَّ َناَعةَ  اللَّ ي الصِّ تا

َي  َحَرام   الَّ َها ها ي ُکلُّ تا
ي الَّ ْنَها ءُ َیجا یَر  َمْحضا   اْلَفَساد   ما طا اْلَبَر  َنظا یترا  َا  ابا تْطَرْن ا  َا  اْلَمَزاما  الشِّ

ها  َمْلُهو   ُکلِّ  َا  ْلَبانا  َا  با ْصَناما  َا  الصُّ
َ
َك  َأْشَبهَ  َما َا  اْْل ْن  َذلا َناَعاتا  ما َبةا  صا ْشرا

َ
ْنهُ  َیُکوُن  َما َا  اْلَ َراما  اْْل یها  َا  ما یها  َیُکوُن  َا  َا  َمْحضا   اْلَفَساد   فا ْنهُ  َا  َا  فا اَلحا  ُاُجوها  ْن ما  ء  َشْي  ما  «...الصَّ
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( العقتالء عنتد بهتا معتدا م لله فیه ما امنفعة)مکاسب م رمه  در کتاب« النوع الثالث»ت قبل بیان شد که . در جلسا2
ذیتل قستم دهی بیااریم  اما ارر بخواهیم نوع الثالث را نیز در این نظم 1ا استدال آن نیز ذکر شد. شودی میموضوعا منتف

ریرد زیرا در این فرض  موضوعات نوع الثالث فساد م ض نیست  ا قرار می« رم  کسب دخیل نیس قصد حرام در ح»
   بلکه عل  حرام آنها  عدم منفع  حالل عقالیی اس .دخیل نیس «نداشتنیا  داشتنقصد حرام »در حرام بودن آنها نیز 

« یل باشد یا نباشتدقصد حرام )ُبعد( در حرم  کسب دخ»دهی نسب  به پیشنهادی که حیثی  االیه تقسیم را . این نظم3
 برتری دارد زیرا شمولی  بیشتری نسب  به عنااین ابواب کتاب مکاسب م رمه دارد. 

رستد ایتن احتمتال آختر بتدان اشتکال قی را من صر به مکاسب م رمه نماییم به نظر میدهی منطبر این اسا  ارر نظم
دهیم امتا دهی آخر مورد بررسی قرار متیاین نظم عنااین کتاب مکاسب م رمه را براسا درانی لذا فعال مباحث  باشد.

 خواهیم داد.ل ا دق  قرار مورد تام تری رسیدیمتر ا جامعدهی منطقیمبه نظ  پژاهشیاین مباحث در ادامه ارر 

ننوا  باه« قواند کلی استخراج شده از روایت تحف العقول توسط مرحوم ساید یاید »ضرورت بررسی  .3
 مقدمه مباحث درو  ابواب کتاب مکاسب محرمه

یته بته ای هستیم که مرحوم شیخ با تکبدنبال استخراج قواعد کلیااا البته در این مرحله از نقد ا بررسی کتاب مکاسب  
قترار  بررسی موضوعاتی که در نزد مرحوم شیخ ت   این قواعد کلتیکند ا ثانیا مطرح میرا  حکم خود   استدااتا آنها

 .تلقی رردیده اس به عنوان یک استثناء  ایشانبرای ا  نگرفته
رحوم سید یزدی حداد اند که ماکثر شارحین مکاسب  درباره راای  ت ف العقول آاردهباید توجه داش  که بر این اسا  

بعضتا در با توجه بته اینکته مرحتوم شتیخ نیتز  ضابطه ا قاعده کلی برای مکاسب از این راای  استخراج نموده اس . 12
)یعنی کبری استتداات  کندبه همین قواعد استناد میبرای استدال فتواهای خود مباحث درانی ابواب مکاسب م رمه 

سد باید ابتدا به بررسی این قواعد بپردازیم که آیا انتساب این قواعد کلی به راای  ت تف ربه نظر می خود قرار داده اس (
 پردازیم.ان شاء الله در جلسات آینده به این موضوع میالعقول تمام اس  یا نه؟ 

                                                           
 .1/2از این سلسله ب ث  عنوان: « داازدهم ا یازدهم دهم  جلسات» خالصه. رجوع به متن 1


