
:                                   اجرت بر واجبات                                                                                3389ماره 

 
 

1

 ميالرحبسم اهلل الرمحن 

 تنبيهات اخذ اجرت در واجبات کفائيه

 تنبيه اول: صناعات کفائيه

 نگاهی به مطالب پيشني
بود و سؤال در اين تنبيه اول اين بود که تنبيه اول در ذيل حبث اخذ اجرت در واجبات مربوط به واجبات کفائيه يا صناعات کفائيه 

اجلمله مهه فقها قبول اصل جواز اخذ اجرت بر صناعات کفائيه و مشاغل و حرفی که الزمه حيات بشر است ترديدی ندارد و ولو فی
د دارد؟ وجوهی کند و چه وجهی برای جواز اخذ اجرت در مورد صناعات کفائيه وجو دارند، اين نسبت چه نسبتی با حبث قبل پيدا می

 را عرض کردمي و به وجه دهم رسيدمي.

 وجوه اخذ اجرت بر واجبات
 وجه دهم. ١

دو مقدمه داشت. مقدمه اول اين است که مشاغل و حرف و صنايع و صناعات کفائيه، مقدمه حفظ نظام هستند و  موجه ده
که آنچه مانع از جواز اخذ اجرت است، ها وجوب مقدمی است نه وجوب نفسی. مقدمه دوم و کربی اين است  لذا وجوب آن

وجوب نفسی است و وجوب غريی مانع از جواز اخذ اجرت نيست، پس جواز اخذ اجرت بر صناعات کفائيه به دليل اين است که 
ار مورد مناقشه قر  اند، وجوبشان غريی است و اين مانع نيست. عرض کردمي که استدالل صغرويًا و کربوياً ها مقدمه حفظ نظاماين
 گريد.می

 . اشکال صغروی به وجه دهم١,١
های اقتصادی از اين قبيل با حفظ نظام، نسبت مقدمه اما من حيث الصغری عرض کردمي که نسبت اين صنايع و حرف و فعاليت 
اند. حفظ نظام عنوان عام نوعی يا انتزاعی است و ها مصاديق يا مناشئ حفظ نظامبلکه اين قدمه به اصطالح اصولی نيست،املبا ذی
حبث مقدمه و  ،که خاطر داريد  طورمهانشوند. در اصول هم ها ها مقدمه خارجيه برای آنايننه اينکه شوند، می ها مصاديق آناين

يکی،  در .نه چيزهايی که در حتليل عقل يک مقدميتی دارد دارد اختصاص به مقدمات خارجيه ،وجوب غريی که متعلق مقدمه است
گاهی عرفی و    ،يکی از تقسيمات مقدمه اين است که مقدمه گاهی شرعی است ،گفتيمکردمي میدر مقدمه که حبث می سال قبل، دو

مهان جا گفته شد که حبث مقدمه مربوط به . گاهی حتليلی  و گاهی عقلی. يک تقسيم ديگر اين بود که مقدمه گاهی خارجی است
 آن حبثمقدمه ديگری و آن متوقف بر اين است.  يکی ،اندمنتهی به هم گره خورده وجود دارد،مقدمات خارجيه است که دو فعل 

ديگر هم دارمي   رداشد اين است که از اين قبيل ما در فقه مو اين نکته  دربارهکمی مکث اينجا  در  کهاينعلت در اينجا مصداق ندارد. 
 . شودمی که گاهی خلط بني مقدميت حتليلی و مقدميت عقلی و خارجی



:                                   اجرت بر واجبات                                                                                3389ماره 

 
 

2

 پاسخ اشکال صغروی: تفاوت ميان مصدر و اسم مصدر
يعنی حاصل آن عمل که بر آمده از  ،خود حفظ نظام به معنای اسم مصدری است ،ممکن است کسی بگويد آنچه واجب است

اين است که در  توضيحآن واجب است نه حفظ نظام به معنای فعاليت مصدری.  ،ودشکه موجب حفظ نظام می  است فعاليتی
جای سؤال دارد که وجوب روی چه  )ها را مطرح خواهيم کردهلل اينا که اگر روزی حبث کردمي انشا(قاعده وجوب حفظ نظام 

معلوم است. حفظ به معنای نيز حفظ به معنای مصدری يا اسم مصدری؟ فرق اين دو  ،روی حفظ نظامآمده است.  موضوعی
َغسل و  ،معنای اسم مصدری يعنی حاصل آن عمل. مثل باب َغسل و اغتسال هست هحفظ ب ،مصدری يعنی آن عمل خارجی

هيئت حاصله از آن عمل گوييم َغسل و مقصودمان گوييم َغسل يعنی آن عمل شسنت يک بار میاست. يک وقت می طوراينُغسل 
شود به می هم حفظ را به معنای فعاليت و عمليات خارجی بگريميشود میشود. اينجا هم عايد می آنکه از ای است  است و نتيجه

کنند ممکن است  يعنی حاصل آن عمل صيانت نظام اجتماعی است. با توجه به اين که اين دو فرق می معنای اسم مصدر بگريمي،
اين  ،خود آن فعاليت باشد ،حفظ به معنای مصدری باشد باشد، ریعمل به معنای مصد اگر مقصود از متعلق وجوبکسی بگويد 

اما اگر متعلق اين  املقدمه است،گفت مقدمه است و ذی  شودجدايی ندارد منی ،شود يکی استبا آن چيزی که در خارج واقع می
دارند  با هم تفاوتی ،اشجهجدا است. يعنی فعل و نتي از خود مصدر تکليف حفظ به معنای اسم مصدری باشد آن وقت اسم مصدر

 درست شود.مقدميت و بنابراين ممکن است در تصوير دوم 
اين اشکالی است که ممکن است کسی مطرح کند اما اين اشکال واضح الدفع است و جواب روشنی دارد. علتش اين است که  

در کتاب  .حمل حبث هم هست در بني فقها زمن کهباب وضو میدر مهان من يک مثالی دارد.  یدرست است اين دو تصوير فرق
اگر به  تعلق گرفته است؟ به معنای مصدری يا اسم مصدری ووض ادر باب وضو گفته شده است که امر موال به طهارت ي ةالطهار 

وضو مهان غسالت و (تشکيل شده است  هااز اين معنای مصدری باشد معنايش اين است که خود اين غسالت و مسحات که وضو
يک هيئت  ،آيا مهني غسالت و مسحات متعلق امر موالست يا اين که غسالت و مسحات يک حاصلی دارد )حات استمس

موال  هطهارت يک حال نفسانی و چيزی است ک .خواهدموال آن را می و گريدای دارد که امر به آن تعلق میحاصله و نتيجه مرتتبه
خواهيم خواهد. شبيه اين در آجنا گفته شده است. حاال آنچه که میمصدری را میدر واقع نتيجه به معنای اسم هيئت حاصله و آن 

 شود. درست  گوييم تا مقدميتاگر تصوير اول دارای ان قلت بود، تصوير دوم را میدر اينجا عرض کنيم اين است که 

 تفاوت ميان مصدر و اسم مصدر اشکال دفع
به حتليل است و اال در وجود  باز دوم را هم بگوييم تفاوت اسم مصدر با مصدرجواب اين مسئله اين است که حتی اگر تصوير 

به معنای  حفظ اين چه متعلق وجوبتفاوتش حتليلی است. بنابر باز هم  ند وپذير نيستتفکيک و ها با هم يکی هستندخارجی اين
اصًال مفهومی  ،باشد که عني اين عمل استاگر حفظ به معنای مصدری  .کنددر حبث ما فرقی منی ،مصدری باشد چه اسم مصدری
و از  يل و انتزاعی است نه غرييت خارجیغرييت آن غرييت حتل ،اگر هم به معنای اسم مصدری باشد .است که عني اين عمل است

 املقدمه است به مفهومی که در اصول گفته شده است. شود بگوييم که يکی مقدمه و ديگری ذیاين جهت منی

 ربوی. اشکال ک٢,١
هيئت  ،مثًال بگومي در مهني تصوير مصدر و اسم مصدر ،فرض بگريمي که اينجا مقدمه است اين است که حتی اگراشکال کربوی 

عنا  م ایبه گونهاش است. ممکن است کسی هيئت حاصله را شود و اين افعال مقدمهحاصله چيزی است که در آخرين حلظات پيدا می
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اشکال دوم و مناقشه دوم  ،گونه تصوير کند و به شکل مقدميت خارجيه بپذيرداگر هم کسی اين .شودکند که تغاير خارجی هم پيدا 
آن وجوهی که برای حرمت  . خري،استحرام  بر واجبات نفسيهفقط اخذ اجرت  چه کسی گفته است به اين وجه دهم اين است که

که در واجبات نفسيه جاری است در واجبات غرييه هم جاری است و حتی اگر وجوب شرعی   طورمهانشد اخذ اجرت گفته می
  اململک ال ميلک ثانياً.برای اينکه  ،است طورمهنيم ينباشد و وجوب عقلی باشد باز ممکن است بگوي

به اما اگر  ،لک ثانياً اململک الميوجوب شرعی مقدمه شدمي قبول دارمي که قائل به  ما ممکن است کسی جواب بدهد که اگر
 ،اين جواب هم بعيد نيست .جاری نباشد اينجاشايد آن وجوب ديگر در  بودمي،قائل به وجوب عقلی  و وجوب شرعی قائل نشدمي

حمور  حول آن وجوه سابق عمدتاً  . زيرااگر کسی وجوب مقدمه را مطلقًا شرعًا قائل نباشد شايد آن وجوه سابق اين جا جاری نشود
 چيزی که با فرمان خدا در ملک خدا ،اململک الميلک ثانياً اين بود که  بود و آن ستدالل بر جواز اخذ اجرت در واجباتاول در ا
 ، روی اين عملحمور غالب آن وجوه اين بود که شارع و موال به عنوان مولويتمزد گرفت.  دوباره شود در قبال آنمنی ،قرار گرفت

دوباره خبواهيم  را درست نيست که در ملکيت اوست  چيزی سلطه و سيطره ملکيت دارد. دست گذاشته است و نسبت به اين عمل
اين را  ،گويد به عنوان مقدمهاما آجنايی که عقل می عمال مولويتی باشد،به ملکيت ديگری در بياورمي. اين در جايی است که يک اِ 

 . شودمل اين منیشا هتوان گفت آن ادلاور میبي
در ارتباط با  ،ولو بالتبع عمل يعنی اين د،گويد اين را بايد بياوريوقتی عقل می هرحالبه ،آيد متام نيستبه نظر می هم اشکالاين 
 .آيد تام نيستهم به نظر می وجهشود کار ديگرش کرد و لذاست که کربای اين منی و موالست

 ،بر فرض هم مقدميت باشد ثانياً اينجا خارجيه نيست  ،يست چون مقدميت خارجيه بايد باشدمقدميت در اينجا ن اوالً اين بنابر  
دچار تا  ها واجبات غرييه نيستندکه ايناين است   وجه دهم اشکال ما درممکن است که آن وجوب در اين جا جاری نباشد. منتهی 

د وجه دهم متام نوقتی وجوب نفسی دار  ،اندمتعلق وجوب به وجوب نفسی، خودشان ،اندنظاماعمالی که مايه حفظ  اين مشکل شومي.
 .شودمنی

  وجه يازدهم. ٢
اينکه کسی بگويد اصًال اين مقدمه است و اصًال مقدمه هيچ  .خيلی وجه مهمی نيست و گفته شد  وجه قبلیوجه يازدهم ضمن 

حبث  وجه قبلیگفتند اين ديگر ضمن ها مید ولی شرعًا آن را خيلیبعضی عقًال هم ترديد داشتن ،يا شرعًا وجوب ندارد ،وجوبی ندارد
 د.ش

  وجه دوازدهم. ٣
 اين هم از آن سؤاالت خيلی مهم است که انشا .يک سؤال خيلی جدی در قاعده حفظ نظام هست[وجه دوازدهم اين است که 

ما در قاعده حفظ نظام   ]متعرض خواهيم شد امجال حبث اين است که به طور تفصيلی هلل اگر يک وقتی اين قاعده را حبث کردميا
گوييم حرمت هرج و مرج و اخالل به نظام. کداميک از اين دو قول اصل است و حمور گوييم وجوب حفظ نظام گاهی میگاهی می

ی از ضد  به شیء،ن وقت از باب اينکه امر م واجب است، آاصلی است؟ آيا قاعده اصلی اين است که حفظ نظا عقًال يا شرعًا 
اين يک تصوير است که حمور حکم و موضوع و حمط  ،حرام هست ،گوييد اخالل که ترک حفظ نظام استمشا می کند،عام می

حکم هم است،  يک عمل اثباتی و شود حفظ نظامحمور می .حفظ نظام و نوع حکم هم نوع الزام و اجياب است ،اصلی حکم
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گوييم اخالل به نظام حرام است در واقع مقصودمان آن هرگاه می اجيابی و اثباتی است. آن وقت ،لزامیا یشود وجوب که حکممی
ی از ضد عام است ترک مناز حرمت  .ترک مناز حرام است و مثل اينکه بگوييم مناز واجب است ،حرمت تبعی از باب امر به شیء 

ترکش حرمت عقلی دارد يا شرعی چيزی است که قبًال حبث   ل،. حااين روی ديگر مهان حکم اصلی است ،حکم ديگری نيست
واجب حفظ نظام  .اخالل به نظام استترک حفظ نظام،  اسم منتهی .اين يک تصوير است ،اين روی ديگر آن سکه است ،کردمي
  است. . اين تصوير اول در قاعده وجوب حفظ نظامحرام است ترک آن به حرمت تبعيه ،به تبع اين و است

ترک آن  ،اخالل به نظام است ،ادله شرعی طورمهنيحمط اصلی حکم عقل و  ،کسی بگويد  ،تصوير هم معکوس اين استيک 
 ،از اين قبيل است و حکم هم حکم حترميی است و مفاهيمیيا هرج و مرج  ،چيزی است که نظام به آن متوقف است و مرتتب است

ل است که يک عمل سلبی است. حال، يا عدم و ملکه است اخال ،استترک  ترکِ اصل است، يعنی آن چيزی که در حمور حکم 
اين هم  است وشود و حکمی هم که به آن تعلق گرفته است حرمت ترک آن چيزی که موجب حفظ نظام می ،است نوعی سلب
  .است تصوير دوم

 ،شودکه کاری که با آن حفظ نظام میمهني جا عرض کنم که اخالل دو معنا دارد و دو مرتبه دارد يک مرتبه از اخالل اين است  
يک مرتبه باالتری هم دارد که يک عملی اجنام  ، يک مرتبه از اخالل است.شودن کاری که موجب حفظ نظام می. ترک آترک کند
ند اين دهکنند کار را اجنام منیيک وقتی اعتصاب می .مثل مبارزه منفی و مثبت است ،اخالل وارد کند به مهان نظام رايجدهد که 

يک وقتی چيزی  .شودمنتهی اين ترک موجب به هم خوردگی و فروپاشی می ،ترک است اخاللِ  ،اخالل است اين درجه سلبی است
اجياد  ،بسنت و زدن ، ماننديا با عمليات ترور يا با هر چيز ديگری ،کنددر کارخانه اغتشاش اجياد می مثالً  ،باالتر از اين است

کامًال معنای اول   بهاخالل  .اين دو با هم تفاوت دارد باشد.می اين هم اخالل است ولی با يک عمليات اجيابی ،کنداغتشاش می
 ممکن است اخالل . اين هم در ذهنتان باشد کهيک عمل اجيابی هم دارد ،فراتر از يک عمل سلبی است به معنای دوم .سلبی است

  به معنای جامع را مد نظر قرار دهيم.
اينکه بگوييم اينجا دو حکم  است که عبارت است از طرحقابلالبته تصوير سومی هم  .تصويری است که وجود دارد اين دو

در جاهايی   .دارای حکم اجيابی است و ترک هم مستقًال خودش حکم حترميی دارد ،موارد معدودی وجود دارد که طرف وجود است.
احتمال  اين را هم بعضی .ای در ترک آن است، مفسدهاز اين نظرقطعبا  مصلحتی در وجودش است و ،که امری بسيار مهم است

ممکن است بعد از ترتب آن را حبث   ،البته در اصول جای اين حبث بود که غفلت کردمي حبث شود،بايد در جای خودش  .نداهداد
ی روی ترکآمده ممکن است جاهايی وجود داشته باشد و ما مواردی در شرع دارمي که امر روی فعل تصوير اين  .کنيم  آمده است و 

 .اين دو يا سه تصوير در اينجا هست .يعنی مستقًال دارای يک مالک است ،و هر دوی آن هم ظهور در اين دارد که نفسی است
حرمت  ،آن وقت ،حکم بالذات اوليه وجوب حفظ نظام است ،قاعده حفظ نظام رخواهيم ببينيم د. اکنون میاين تصويرها معلوم شد

حرمت اخالل است حرمت ترک است و وجوب حفظ در حقيقت حکم تبعی است  ،يا اينکه حکم اوليه حکم تبعی است اخالل
ی از ضد میکه می  طورمهنيچون   آيا يک امر تبعی به فعل که کنيمحبث می در آينده ی از شیء هم ،کندگوييم امر به شیء 

 که بعيد نيست که در حد يک امر تبعی باشد.   مقابلش هست يا نيست،
مبتنی بر اين است که حفظ نظام واجب باشد يعنی بر تصوير اول مرتتب  ،هايی که مطرح کرديدگويد که حبثوجه دوازدهم می

و اجرت  شوندمی واجب اند،هم مصداق حفظ نظام اعاتشود اين صنآن وقت گفته می ،اگر گفتيم حفظ نظام واجب است ،است
حکم اوليه  ،استدالل مشا متوقف بر تصوير اول است که وجوب .چون اخذ اجرت بر واجبات است ،شود گرفتها منیدر قبال آن
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 د اخذ اجرت راشو منی هااين در قبال آنصداق آن صناعات کفائيه است و بنابر اصلی است و تعلق به حفظ نظام گرفته است و م
حرمت  ،حرمت اخالل است ،حکم اوليه استگوييم آنچه وم را قبول دارمي و میگويد ما تصوير داما اين وجه می ،پذيرفت

تا مبتالی  داداصلش اين حرمت است و وقتی که اين حرمت بود به خاطر اين حرمت بايد آن طرف را اجنام  ،نظم است رخيتگیهمبه
يک حکم اجيابی تبعی دارد و حکم اجيابی تبعی مشمول آن قاعده حرمت اخذ اجرت  ،فعلو اصل اين حکم حترميی است  حترمي نشد.

را شامل  واجبات تبعیو  تخمصوص واجبات ذاتی و نفسی و اصلی اس ،قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات .شودبر واجبات منی
  شود.منی

وجوب  اينبر ، دومني تصوير است و بناپس تصوير ما در قاعده حفظ نظام ،شودیبا يک صغری و کربی وجه دوازدهم درست م
 . . کربی هم اين است که حرمت اخذ اجرت مربوط به واجبات نفسيه اصليه استشودمی يک وجوب تبعی غريی حفظ نظام

تواند صغرويًا و کربويًا میگفتيم   مهان شکلی که در دو وجه سابقبه شود. اين وجه هم وجه دهم و يازدهم میاين وجه شبيه مهان 
 حمل مناقشه قرار بگريد. 

 اشکال صغروی بر وجه دوازدهم. ١,٣
ن حکم روی حفظ نظام يعنی ، اما آبيندحکم عقلی اختالل نظام را میدرست است من حيث الصغری ممکن است کسی بگويد 

 . آنچهبگويد وجوب اصلی روی حفظ نظام آمده استآمده است و  شودعملی که موجب گشايش کار مردم و انتظام امور می
  .کندنظامات سامان پيدا  مطلوب شارع است اين است که 

 ،اندبزرگان هم اينجا خيلی حبث نکرده ،کنم چون نياز به يک حتقيقات بيشرتی داردتلقی منی شدهمتاماين را حبث اينجا من البته 
وارد حبث  ،کنيمکه پيدا    البته در صددم جمالی( حبث شود. هلل در جای خودشا ا انشاکنم تمن با ترديد از اين حبث فعًال عبور می

مي شايد چند اگر خبواهيم وارد شو  ،در احکام اجتماعی و سياسی اسالم است یقاعده حفظ نظام بشومي چون خيلی قاعده مهم
شبيه مهان قاعده ارشاد  ،خيلی مهم است اين قاعده اقتضايش پيدا بشود ولی ،کنيمرا پيدا می وقتشببينيم کی طول بکشد  ایهفته

حترميی  یاصلوجوهی گفت برای اينکه حکم شود میچون  ،کنيمو لذا اين را با ترديد عبور می است) کليدیخيلی  است و از قواعد 
قائل باشد و لذا  اجيابی است و حتی ممکن است آن تصوير سوم را کسی وجوهی گفت برای اينکه حکم اصلی شودمی . مهچننياست

شود اينجا اصل در حکم عقل  در نقطه مقابل گفته می ،آيندهای مشا اين جا منیاين حبثند حکم حترميی است بنابر گوياين طرفني می
 و کنيمداوری قطعی منیاآلن ما  دو نظر آيد. منتهی بني اينمیروی آن حفظ نظام است و وجوب  ،که مبنای اصلی اين قاعده است

چون يک سری مبانی دارد   ،ميکنو مهه جوانب آن را بررسی   هلل به خود قاعده بپردازميا دارمي تا انشابه صورت مردد اين را نگه می فعالً 
 . برسيم گريینتيجه به که در آن مبانی هم بايد کار کنيم تا

 اشکال کربوی بر وجه دوازدهم. ٢,٣
ای که در ادله ،حرمت اخالل اصل است و وجوب حفظ نظام تبعی است وفرض بگريمي حترمي اگر است که اين اما نکته مهم 

که بني غريی و نفسی فرقی نيست   طورمهان ،فرقی بني واجب غريی و نفسی نيستاجرت اخذ کرد، بر امر واجب  شودمنی گفتمی
حکم عقلی و طرف اجياب  مباشيولو اينکه ما شرعًا هم حکم در طرف اجياب نداشته  هرحالبه .بني تبعی و اصلی هم فرقی نيست
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آن قاعده حرمت اخذ اجرت و ادله آن نسبت به اجنام  لذا ؛اململک الميلک ثانياً گريد و باز در ارتباط با مولی قرار می ،باشدتبعی 
 واجبات مشول دارد.

 وجه سيزدهم. ٤
به  وجوب حفظ نظام کًال قاعده  آمده است و آن اين است که ايشان حبثی دارند مبنی بر اينکه انوارالفقاهةوجه سيزدهم در 

اين از آن نکات مهمی است که (.اين قاعده خودش تبعی از يک قاعده ديگری است .يک حکم اولی و اصلی نيست اصطالح
اين است که کسی بگويد که دو تصوير اينجا وجود  اشطرح امجالی .)ايشان طرح کردند و در قاعده حفظ نظام بايد مفصل حبث کرد

که اين يک تصوير رايج بني   آمده است، يک تصوير اين است که حکم از اول روی وجوب حفظ نظام و حرمت اخالل به نظام .دارد
ما دارمي چه که اصل وجوب حکمی که آمده است و آن اين است   انوارالفقاهة اينجا وجود دارد که در ی نيزتصوير دوم .فقهاست

کرده است که نظام اجتماعی نياز به مهکاری و   تأييدگويد و شرع هم را عقل میاين را  .روی تعاون اجتماعی است ،عقلی چه شرعی
نظام اجتماعی به مهکاری و مهياری وابسته است و تعاون بنياد زيست اجتماعی بشر است و آنچه اساس حکم شارع و  ،مهياری دارد

مهبستگی و مهکاری و مهياری و تعاون ها واجب است که ميان ابناء بشر و انسان .وب تعاون اجتماعی استحکم عقل است وج
تعاون در آن  دارد. البته اين تعاون يک مراتب الزامی دارد و يک مراتب غري الزامی .باشد تا بشر بتواند به حيات خودش ادامه دهد

گوييم واجب است به خاطر اين است  حفظ نظام هم که می ،است تعاون استپس آنچه که واجب  ،اش مقصود استحدود الزامی
پس اساس   ،گوييم حرام است به خاطر اينکه مصداقی از حرمت عدم تعاون استاخالل نظام که می ،که مصداقی از آن تعاون است

متغري اصلی  .ابعی از آن متغري اصلی هستندها تکار در احکام الزامی و اجيابی و حترميی حفظ نظام و اخالل به نظام نيست بلکه اين
. پس حفظ نظام و اخالل نظام در واقع به تعاون و عدم تصوير دوم استحق  مثالً  تعاون و عدم تعاون است اين تصوير دوم است و

 گردد. بر میتعاون 
 ،حفظ و اخالل نيست بلکه اساس ،کند بر تصوير دوم که اساس اين دو حکم اجيابی و حترميیتاکيد می و صغری مقدمه اول

وقتی  ،مفروض گرفته شده است مزد و اجر موضوع تعاون و عدم تعاون است. مقدمه دوم و کربی اين است که در تعاون اصالً 
  .شودبدون مزد و اجر منی اصالً  تعاون ،گوييم تعاون واجب استمی

 اشکال بر وجه سيزدهم
بايد در قاعده حفظ و کنيم اينجا طرح منی رااست يک حبثی در صغرای مسئله دارد که آن  آمده انوارالفقاهةاين فرمايش هم که در 

قوامش ی گفته است که تعاون سک  . چهدهيم اما کربی حمل خدشه استفلذا صغری را اآلن حمل حبث قرار منیشود، نظام مفصل حبث 
ها های مشرتک ميان گروهمهکاری ،هاها و مهياریمهکاری .شودتعاون بدون اجر و مزد هم می .آن باشد به اين است که اجر و مزد در

از  و کننداری  شود به شکلی باشد که مهه مهکبدون مزد و اجر باشد و حداقل می تواندبا مزد و اجر باشد می تواندمی د،و افرا
 ،کنديعنی نکته مشا گره جديدی را باز منی گوييد،که مشا می  باشد گونهين  قوامش به اين نيست که ا .شان تأمني شوداملال زندگیبيت

وجه هفتم اين بود که قوام حفظ نظام  .به مزد و اجر استگفتند که قوام حفظ نظام بعضی می اصالً  .عني اين در وجوه قبل هم بود
معادالت حبث را به طور اساسی  ،ن نيست که اين سخناي ،يدآهايی که آجنا گفتيم اينجا هم میعني مهان حبث .به اجر و مزد است

لذا   ،عني مهان روی حمور تعاون قابل تکرار است ،هايی است که ما در يکی از وجوه قبلی داشتيمعني مهان حبثبلکه تغيري دهد 
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بود هفتم و هشتم  هايی که در وجه. عني مهان حبث سابق است و جوابنيست الکالم الکالم آنو ابتکاری در جديد  گشايیگره
 .چيز جديدی در آن نيست و آيدها اينجا میعني مهان حبث .گرفنت استشوند که قوام تعاون به جواز  عيناً تکرار می

  وجه چهاردهم. ٥
 . بر مکاسب است آمده است ايشان الطالب که حاشيهةوجه چهاردهم وجهی است که مرحوم نائينی در مني

دو سه تا از بعد از مرحوم شيخ  .اند از يک اصول و فقه دقيق و روانی برخوردارندکه وجود داشته  مرحوم نائينی در بني بزرگانی
 دارهایميداندر واقع درخشيد و در کنارش هم مرحوم سيد يزدی بودند و اين دو میآخوند  هاآن در ميانکه   .داعالم رتبه يک بودن

مرحوم آقا ضياء عراقی و  ،مرحوم نائينی که  کنندرند که تقريبًا رتبه اول را احراز میدو سه نف ،طبقه بعددر ها بعد از اين .اصلی بودند
با آن دو بزرگوار  کمی و بني اين سه بزرگوار مرحوم نائينی يک فقه و اصول روان در عني دقت و عمق دارد .مرحوم اصفهانی هستند

های زيادی هم البته داشته امتداد پيدا کرده و مطرح است و نوآوری انها و افکارشاز اين جهت تفاوت دارد و لذا بيشرت آراء و انديشه
ی از مرحوم کاظمی بروجردی و مرحوم آقا آن است که چند تقرير ایشدهشناختهخيلی جا افتاده و  اصول ،مرحوم نائينیاصول  .است

اند منتهی وجهی که ايشان ذکر کرده ،اين وجه از مرحوم نائينی است. فقهشان هم فقه خوبی بوده است حالدرعنيولی  هستخويی 
  است.وجه خيلی روان و دل پسندی نيست اما وجه دقيقی 

هايی  فعاليت مه اين است کهن مقد. آدهيم تا وجه چهاردهم که وجه مرحوم نائينی است روشن شودتوضيح اين مقدمه را ابتدا بايد 
مصدر  دارد. ها يک مصدر دارد و يک اسم مصدراين فعاليت ،که در حبث قبل گفتيم  طورمهان، شوددر صناعات کفائيه اجنام می که

اين صناعات و اعمال و مشاغل به معنای مصدری  ،شودخود ذات عمل است که تدرجيی و به صورت متصرم از شخص صادر می
اش حاصل و نتيجهو خود کار مصدر است  شود،لی دارد که اسم مصدرش است کار را که اجنام داده میيک حاصچنني شود. مهمی

موضوع آنچه  )ببينيد چه دقتی اينجا به کار رفته است(فرمايد مثل مهان َغسل و ُغسل که گفتيم. مرحوم نائينی می شود،می اسم مصدر
يعنی  ،عمل به معنای مصدری است . به اين بيان که موضوع وجوب،، جداستمتعلق مزد و اجر و اجاره است وجوب است از آنچه
تغسيل و تدفني موتی تا ساير  ،تعمريکاری ،رانندگی کسی يکی از اين مشاغل را اجنام دهد از رفتگری،  گويد هرقاعده حفظ نظام می

کند اما مزدی که شخص وجوب نظام عمل به معنای مصدری را الزام میقاعده حفظ  .کنداين نفس عمل را واجب می ،مشاغل
د که چگونه عمل ند کاری ندار نکناجري می اوقتی کسی ر  .شود نتيجه مصدر استگريد و آنچه عقد اجاره بر آن متعلق میمی
 .دنواهخنتيجه را میها، آنخواهد اجنام دهد که می  گونهعمل را هر   ،دنخواهنتيجه را می ،کندمی

دانيم و اشکال بر آن قائل نيستيم به خاطر اين که آنچه واجب فرمايد ما اخذ اجرت را در اين صناعات حرام منیمرحوم نائينی می 
آنچه که  .واجب نيستشود می جر گرفتهو آنچه که در قبال آن ا شودآن متعلق نيست و در قبال آن اجر گرفته منیاجر بر  ،است

شود نتيجه عمل است و شود و مزد در قبال آن دريافت میمعنای مصدری است و آنچه عقد بر آن جاری میواجب است عمل به 
اخذ اجرت بر حاصل واجب است نه بر  جااينبود،  حبث ما اخذ اجرت بر واجبات ،يعنی موضوع اصًال منتفی شد ،اين مانعی ندارد

 .نيز مفصل آن را حبث کرده است مالطالب آمده است و حضرت اماةدر مني مطلب اين .دو شمی اصًال معادله عوض و خود واجب
 و صلی اهلل علی حممد و آله الطاهرين.

 


