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سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دو چندان 
کرده است؛ نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه تئوریک خود به منظور تصمیم گیری 
و اجرا باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشته باشد، و این عرصه ای است که 
یرا  حوزه  علمیه در کنار دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ ز
پدید و تولید علوم انسانی  گسترش مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو بدون 
یکرد اسالمی، این نیاز پاسخ مناسب نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی  با رو
یی به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه به اثبات  به منظور پاسخگو
یژه  می رسد که در نظر داشت؛ اواًل، تحوالتی جدید در مجموعه دانش بشری، به و
، زندگی انسان معاصر به واسطه پیشرفت در 

ً
علوم انسانی رخ داده است؛ ثانیا

 ،
ً
ثالثا است؛  شده  شگرف  تطوراتی  دستخوش  جدید،  فناوری های  و  علوم 

شکل گیری نظام اسالمی، فرصت مناسبی را فراروی جامعه  دینی قرار داده است 
تا به اهداف خود دست یابد؛ از این رو سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی - 

حوزوی به منظور توانمندسازی نظام اسالمی در این باره ضروری می نماید.
نظارت  با  سال 1386  از  را  خود  فعالیت  که  عرفان«  و  اشراق  »مؤسسه 
کید  کرده است، در عین تأ یاست عالی استاد علیرضا اعرافی؟دم؟ آغاز  علمی و ر
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بر اصالت های حوزوی، سعی در رفع نیازمندی های معرفتی انسان معاصر دارد؛ 
فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه   در  »پژوهش  را  خود  یت های  مأمور از این رو 
مضاف، بر مبنای روش اجتهادی در راستای نظام سازی اسالمی« ، »پرورش 
پژوهشگران صاحب نظر در عرصه   فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی 
یاست عالی مؤسسه« قرار داده است  اسالمی« و »جمع آوری، تنظیم و نشر آثار ر

تا بتواند به ایفای نقشی مؤثر در این مجال بپردازد.
کتاب گرانسنگ »مکاسب« اثر خاتم المجتهدین شیخ مرتضی انصاری؟حر؟، 
گرفته و  در طول سالیان متمادی، مورد شرح و حاشیه نگاری فقهای شیعه قرار 
این کتاب که به حق نماینده اوج اتقان و نضج یافتگی فقاهت در مکتب تشیع 
است، محور بحث های خارج فقه حوزه علمیه بوده است. مجموعه حاضر، 
که طی هشت سال  یر درس های خارج فقه استاد علیرضا اعرافی؟ظد؟ است  تقر
تحصیلی )از سال 1385 تا سال 1393( در حوزه علمیه قم ارائه شده و عالوه 
بر انعکاس ابداعات و نوآوری های حضرت استاد در خالل مباحث »مکاسب 
یب نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه )التکسب باالفعال  محرمه« در نظم و تبو

المحرمة( ساختاری بدیع را پیشنهاد و عرضه نموده است.
مؤسسه بر خود الزم می داند از حضرت استاد علیرضا اعرافی؟ظفح؟ که پس از 
یرات را صبورانه  یابی تقر یر دروس، ارز ارائه دروس، در ادامه مراحل مختلف تقر
ادامه دادند، تشکر نماید و از تالش های حجت االسالم احمد عابدین زاده در 
یرات فقهی تقدیر نموده و  قبول زحمت حجت  گروه تقر یر کتاب و مدیریت  تقر

یابی این اثر را ارج نهد. االسالم محسن پوراکبر در نظارت و ارز
امید است صاحب نظران و اندیشوران حوزه و دانشگاه، مؤسسه اشراق و 
عرفان را به منظور بهبود تولیدات علمی آینده، از نظرات و پیشنهادات سازنده 

خود بهره مند سازند.
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 پیش گفتار
بیان می کند، مکاسب  را  که احکام معامالت  کتاب های فقهی  از  یکی 
با عنوان  و  بررسی معامالت حرام است  یژه  کتاب، و این  از  است. بخشی 
از  بخش  این  مباحث  می شود.  متمایز  بخش ها  دیگر  از  محّرمه  مکاسب 
گون اهمیت دارد؛ از جمله مطرح شدن موضوعاتی مانند غیبت و  جهات گونا
کذب در این بخش است که فقها در ابواب دیگر فقهی به آن ها نمی پردازند. 
کتاب می شود. شاید از همین  این امر موجب تنقیح مسائل مهّمی در این 
فقهی  کتاب های  در  کتاب مکاسب محّرمه  و ساختار  که چینش  رو است 

گونی داشته است.  یکسان نبوده و بخش بندی های گونا
مکاسب  وی  است.  ی؟حر؟ 

ّ
حل محقق  نگاشته  بخش بندی،  ین  مشهورتر

که به  یر تقسیم می کند: اعیان نجس؛ معامله با اعیانی  حرام را به پنج نوع ز
سبب حرمت غایتشان حرام شده اند؛ اعیان فاقد منفعت؛ تکّسب با کارهای 

حرام و تکّسب با واجبات. 
کردند. یکی از آنان شیخ  پس از وی، فقهای بسیاری از روش او پیروی 
ین  مرتضی انصاری؟حر؟ است که بر اساس همین تقسیم بندی، یکی از دقیق تر
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کانون  کتاب بساکملا وی در  یش را در فقه استداللی پدید آورد.  آثار خو
نگاشته اند؛ حتی  آن  بر  بسیاری  و حواشی  شروح  و  است  گرفته  قرار  توّجه 
امروزه نیز برخی از فقها، آن کتاب را محور دروس خارج خود قرار می دهند. 

یس  تدر سال  چندین  که  است  فقیهانی  از  اعرافی؟ظد؟  آیت اهلل  استاد 
است. وی  داده  اختصاص  محّرمه  مکاسب  بحث  به  را  درس خارج خود 
است؛  کرده  پیروی  انصاری؟حر؟  شیخ  روش  از  مکاسب،  اساس  تقسیم  در 
افزون  بر  نوآوری ها  این  است.  آورده  پدید  نوآوری هایی  جزئیاتش  در  اما 
فقهی  ابواب  ایجاد  زمینه ساز  می تواند  کتاب،  مباحث  به  انسجام  بخشی 
یر دروس خارج فقه  گردانشان به تقر گروهی از شا جدیدی شود؛ ازهمین رو، 

مکاسب محّرمه  ایشان هّمت گماشتند. 
کتاب های دیگر موجود  کتاب حاضر نسبت به  یت های  نوآوری ها و مز

باره مکاسب محرمه، به شرح ذیل است: در
غیر  و  حیوانات  قسم  دو  به  نجس(  اّول)اعیان  نوع  کتاب،  این  در   .1
آمده  گانه ای  جدا د 

ّ
مجل در  حیوانات  با  تکّسب  و  شده  تقسیم  حیوانات 

است. این تقسیم موجب انسجام بیشتر مطالب و زمینه ساز ایجاد باب فقهی 
جدیدی به نام »تکّسب با حیوانات« و »احکام حیوانات« می شود.

ین نوع چهارم در مکاسب شیخ انصاری؟حر؟ به صورت الفبایی  2. عناو
تنظیم شده است؛ ولی در این کتاب عنوان ها بر اساس موضوعات به هفت 
ّیت هایی دارد؛ از جمله این که مطالب  گروه  تقسیم شده است. این تقسیم مز
کلی برای آن ها به دست می آید؛ ازاین رو، هر  گروهی منسجم شده، قواعد  هر 
گروهی می تواند یک باب فقهی تشکیل دهد. البّته این تقسیم عقلی، نیست 

گروه ها عبارت اند از: ین آن ها افزایش پذیرند. این  گروه ها و عناو و 
گروه شامل عنوان های حرامی است  الف( محّرمات آداب تجارت: این 
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که در تجارت از آن ها نهی شده است؛ مانند: تطفیف، غش و نجش.
ین مربوط به حوزه نشر  گروه به دو دسته عناو ب( محّرمات علوم: این 
کتب  ین حوزه نشر شامل حّق تألیف،  یبه تقسیم می شود. عناو و علوم غر
قیافه  و  سحر  تنجیم،  شامل  یبه  غر علوم  ین  عناو و  مصحف  بیع  و  َضالل 

است.
یبایی خواهی انسان  ین مرتبط با جنبه ز ج( محّرمات هنر: این گروه، عناو
یشم و طال در مردان، حلق لحیه،  یین، پوشیدن ابر را دربرمی گیرد؛ مانند: تز
تنها  و  یین در مکاسب محّرمه متداول بحث نشده  تز یر و غنا. عنوان  تصو
مواردی از محّرمات آن مثل تدلیس ماشطه مطرح شده است؛ ولی در این 
یین و سپس محّرمات  یین، نخست اصل استحباب تز کتاب با طرح عنوان تز

آن به طور کامل بررسی شده است.
ینی است که به حوزه  د( محّرمات روابط میان فردی: این گروه شامل عناو
ین  عام روابط اجتماعی میان انسان ها مربوط می شود. البّته برخی از عناو
مربوط  اقتصاد  و  سیاست  مانند  خاصی  حیطه های  به  میان فردی  روابط 
ین، ذیل باب فقهی مربوط بحث می شود. در این جا فقط  است. از این عناو
ینی می آید که در همه حوزه های عام اجتماعی کاربرد دارد؛ مانند: سّب  عناو
ِنیاحه، تشّبه به جنس مخالف، تشبیب، قیادت، غیبت و  مؤمن، نمیمه، 

کذب.
محّرمات  به  که  است  ینی  عناو برای  گروه  این  سیاست:  محّرمات  هـ( 
ف با سالطین جور مربوط می شود؛ مانند: قبول والیت از طرف 

ّ
روابط مکل

سلطان جور، معونة الظالمین، معامله جوایز سلطان جور و معامله خراجّیات 
سلطان جور.

ین مربوط به بازی و سرگرمی  و( محّرمات ورزش و بازی: در این گروه عناو
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مطرح می شود؛ مانند: لهو و لعب و قمار.
ین حرام روابط اداری مطرح  گروه عناو ز( محّرمات روابط اداری: در این 
می شود؛ مثل: رشوه، اختالس، رانت خواری و پورسانت. در مکاسب محّرمه 
ین  گروه فقط رشوه مطرح می شود و دیگر عناو ین این  متداول، از میان عناو

از ابداعات این کتاب است.
ه و استنتاج حکم، فصلی به 

ّ
ین، پس از بررسی ادل 3. در هر یک از عناو

که در  فروع آن عنوان اختصاص دارد. اهمیت این بخش از آن جهت است 
کتب  که در سایر  بسیاری از موارد، فروع جدید و مورد ابتالیی وجود دارند 

متداول فقهی بحث نشده اند.
یرات بدین شکل است:  4. شیوه نگارش تقر

پیشینه  و  مفهوم شناسی  ابتدا  ین،  عناو از  یک  هر  ه 
ّ
ادل بررسی  از  پیش 

فقهی و فرافقهی آن عنوان مطرح شده است تا موضوع، شناسانده و محدوده 
ه نقل شده اند. در این بخش ابتدا بررسی 

ّ
گردد. سپس ادل بحث مشخص 

کلی و بیان  ه بیان شده و در پایان، جمع بندی 
ّ
سندی و داللی هر یک از ادل

کلی)مفهوم شناسی،  نظر مختار آمده است. آن گاه فروع عنوان به همان شیوه 
و  ه 

ّ
ادل داللی  و  سندی  بررسی  ه، 

ّ
ادل بیان  فرافقهی،  و  فقهی  پیشینه  بیان 

جمع بندی کلی( آمده است. 
اخذ  بحث   به  که  است  کتاب  این  پانزدهم  جلد  روی،  پیش  د 

ّ
مجل

اجرت برای واجبات می پردازد و به مثابه نوع پنجم مکاسب محرمه است. 
کبر،  حجت االسالم احمد عابدین زاده با نظارت حجت االسالم محسن پورا

یر کرده است. این مجلد را تقر
یر همه  که نظارت و راهنمایی استاد آیت اهلل اعرافی در تقر گفتنی است   

مجلدات، روشنگر راه ما بوده است. 
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اثر،  این  آمدن  فراهم  در  که  یزانی  عز همه  از  می کنیم  تشکر  پایان  در   
یر،  گروه تقر کردند: استاد محترم آیت اهلل اعرافی؟ظد؟ همکارانمان در  یاری مان 
یراستار(،  رمضانی)و احمد  کبر)ناظر(،  پورا محسن  حجت االسالم  یژه  به و
یژه  حمید بهرامی)صفحه آرا( و همکاران محترم در مؤسسه اشراق و عرفان به و

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید نقی موسوی.
یرات فقهی مؤسسه اشراق و عرفان گروه تقر
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مقدمه
که  کارهایی است  ین نوع از مکاسب محرمه، تکسب با  پنجمین و آخر
به خودی خود و با قطع نظر از تعلق اجاره، جعاله یا عقود دیگر به آن ها، 
و  نماز  مانند  فردی؛  واجبات  از  اعم  واجبات  این  واجب شمرده می شوند. 
روزه و واجبات اجتماعی؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغات دینی 
که  قرار دارد  از مکاسب محرمه در مقابل نوع چهارم  و مشاغلند. این نوع 

موضوعش تکسب با کارهای حرام است. 


