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ویژه نامه کنگره صاحب عروه 

سیدعلی حسیین نیشابوری

گذاشته است.  گونی را پش���ت س���ر  گونا فقه ش���یعه دوره های مختلف و 
کوش���ش های مخلصان���ه و مجاهدت ه���ای مس���تمر فقیه���ان از یک س���و 
کران���ۀ س���یره و س���خنان اهل بی���ت عصمت  و پش���توانۀ عظی���م و ناپی���دا 
)صل���وات اهلل علیه���م اجمعی���ن( از س���وی دیگ���ر از مهم  تری���ن علت های 
پیش���رفت دان���ش فقه اس���ت. دوره های پیش از ش���یخ انص���اری )قدس 
س���ره( را هرگونه تفس���یر، تبیین و دس���ته بندی کنیم، شیخ انصاری نقطه 
عط���ف و تح���ول جدی���دی در اجته���اد ش���یعه به ش���مار می رود. گس���ترۀ 
توانای���ی و دانای���ی جناب ش���یخ انص���اری در فق���ه و اصول ب���ه اندازه ای 
کامل س���لطه افکند و روش  که توانس���ت بر حوزه های ش���یعه ب���ه طور  بود 
که دو  ک���م نماید تا آنجا  و ش���یوه فقه���ی - اصولی خود را بر آن حوزه ها حا
یس ها و تحقیقات در  اثر ارزنده اش فرائد االصول و مکاس���ب مح���ور تدر
ک���ه دربارۀ فقه  حوزه های علمی و بس���یاری از دانش���گاه هایی می باش���د 
کتاب  ک���ه بر  برنامه آموزش���ی یا پژوهش���ی دارند. در همین راس���تا اس���ت 
المکاس���ب ش���یخ انص���اری )قدس س���ره( حواش���ی و ش���رح های مهمی 
نگاش���ته اند. »التعلیقة علی المکاس���ب« اصولی ب���زرگ میرزا حبیب اهلل 
کتاب  رش���تی )ق���دس س���ره( )م1312ق( از نخس���تین حاش���یه های این 
اس���ت.1 »حاشیة المکاس���ب« حاج آقارضا همدانی )م1322ق( در یک 
کوش���ش  که به  جلد از حواش���ی مهم مکاس���ب ش���یخ به ش���مار م���ی رود 

انصاری قمی انتشار یافته است.2

اس���توانۀ دان���ش اص���ول، جن���اب مالمحمدکاظ���م خراس���انی مش���هور به 
»آخون���د خراس���انی« )م1329ق( نی���ز حاش���یه ای ب���ر مکاس���ب نگاش���ته 

ی���خ 1316 ق در ضمن غایت االمال فی ش���رح   1. کت���اب یادش���ده را مجمع الذخائر االس���امیه در تار
المکاسب به چاپ رسانیده است.

 2. ای���ن کت���اب در یک مجلد به تحقیق و نش���ر محمدرض���ا انصاری قمی در مورخه 1420 ق منتش���ر 
شده است.

اس���ت.3 محمد امام���ی )م1332ق( دو حاش���یه ب���ا نام های »الحاش���یه 
می���رزا  حاش���یه  دارد.  المکاس���ب«4  عل���ی  الثانی���ة  الحاش���یة  و  االول���ی 
محمدتقی ش���یرازی )م1338 ق( هم از حواش���ی ارزندۀ مکاسب است 

کهدر این مقاله بدان اشاره ای خواهد شد.

فقیه بلندآوازه معاصر جناب س���یدمحمدکاظم طباطبایی )م1337ق( 
ک���ه آث���ار ارزن���ده فقه���ی و تدریس���ش توج���ه و تحس���ین حوزه ه���ای علمیه 
محققان و اس���تادان را برانگیخته اس���ت نیز حاشیه ای جامع، سودمند و 
که این مقاله در پی معرفی آن است. محققانه بر مکاسب نگاشته است 

این اثر ارزنده یک بار در س���ال 1410 ق توس���ط مؤسس���ه اس���ماعیلیان به 
همراه س���ه رس���اله »فی منجزات المریض، حکم الظ���ن فی الصوة و بیان 

کیفیة الصلوة« به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب المکاسب چشم اندازی بر حاشیه 
که در س���ال  ای���ن اثر ارزن���ده از مهم ترین آثار مرحوم صاحب عروه اس���ت 
که معلوم  1317ق ن���گارش آن را به فرجام رس���انیده اس���ت.5 همان ط���ور 
اس���ت این کتاب نشأت گرفته از دقت های خاص جناب صاحب عروه 
درباره مکاس���ب شیخ انصاری است که در سه بخش مکاسب محرمه، 
بی���ع و خیارات س���امان یافته اس���ت. کتاب در بخ���ش اول 361 تعلیقه، 
در بخ���ش دوم )بی���ع( 978 تعلیقه، ب���ر »خیارات« 621 تعلیق���ه و بر بقیه 
مکاس���ب 420 تعلیق���ه دارد. روش جناب س���ید در این اث���ر، روش علمی 
که مؤلف ب���ه طور غالب با ژرف اندیش���ی  و تحقیقی اس���ت؛ بدین س���ان 

 3. »تعلیقه بر مکاس���ب ش���یخ انصاری« در سال 1319ق نگاشته شده است و شامل بیع و خیارات 
کت���اب مختص���ر از مهم ترین آثار علم���ی مرحوم آخون���د و از دقیق تری���ن، عمیق ترین و  اس���ت. این 
ارزنده تری���ن تعلیق���ات کتاب مکاس���ب به ش���مار م���ی رود و یک بار با چاپ س���نگی و ب���ار دیگر با 

چاپ سربی به طبع رسیده است. )سیری در سیره علمی و عملی آخوند خراسانی، ص 69(.
یری به چاپ رسیده است. ز  4. هر دو حاشیه یکجا و باهم در قطع و

 5. آخرین جمله مولف »تم بحمداهلل فی شهر صفر المظفر سنه 1317 ق«، ج 3، ص 539.
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مکاس���ب جام���ع اس���ت و افزون بر مکاس���ب محرم���ه و بی���ع و خیارات، 
بخش ه���ای پایان���ی مکاس���ب، یعن���ی »ش���روط« و »نق���د نس���یه« را نیز در 
برمی گیرد. جناب س���ید در مجموع 2420 حاش���یه بر مکاسب زده است 
که به حق رقمی بس���یار باال اس���ت. این تعلیقات را می توان به سه بخش 
کرد. افزون بر آنکه در بسیاری از موارد،  به  کوتاه9 و متوس���ط تقسیم  بلند، 
که جای آنها  وی���ژه پس از اتمام مطالب هر موضوع، مطالب مس���تقلی را 
را در کتاب مکاس���ب خالی می بیند و بیان و طرح آنها را الزم و یا بس���یار 

سودمند می بیند، آورده است.10

اجتناب از زیاده نویسی و مطالب بی فایده
جناب س���ید )قدس س���ره( در این اث���ر گرانقدر از نوش���تن مطالب بی فایده 
پرهیز کرده اس���ت. به ج���رات می توان گفت از این جه���ت این اثر می تواند 
الگوی مناس���بی برای محققان و نویسندگان باش���د. جناب سید مطالب 
زیادی را در حجم کم و گاه بس���یار کم آورده اس���ت. در مقدمه بر کتاب بیع 
مینویس���د: »... س���نخ بخاطری ان أعلق علیه وجیزه لطیفة مشتمله علی 

فوائد...«11: »به خاطرم رسید تا بر آن حاشیه ای مختصر و لطیف بنگارم«.

روان نویسی
ب���ه دور از غم���وض،  اث���ر، روان اس���ت و س���لیس و  ای���ن  قل���م س���ید در 
پیچیدگی و عبارت هایی که فهم آن بر آش���نایان با حوزه فقه و مکاس���ب 
فقه دش���وار باشد. جناب س���ید برخالف مرحوم آخوند خراسانی و امثال 
گاه بسیار دقیق را با  که معاصرش بوده اس���ت، مطالب علمی دقیق و  او 
نثری روان و س���لیس آورده اس���ت و این از امتیازها و برجستگی های این 
ی  ک���ه دقیق تری���ن و علمی ترین مطال���ب را این گون���ه روان فرارو اثر اس���ت 
ک���ه س���لیس و روان بودن  کرد  مخاطب���ان نه���اده اس���ت و نبای���د فرام���وش 

عبارت نشانۀ دقیق و علمی نبودن آن نیست.

دسته بندی و تنظیم مطالب
که جناب س���ید  در تعلیقه ه���ای متوس���ط و بلند و آن دس���ته از مطالبی 
یده اس���ت، مطالب ایش���ان از دس���ته بندی  خود به آوردن آنها اهتمام ورز
ین���ی از قبیل  و نظ���م تحس���ین برانگیزی برخوردار اس���ت و ایش���ان با عناو
االول، الثانی و الثالث به خوبی مطالب را س���امان و نظم بخشیده است 
و این ویژگی س���بب ش���ده اس���ت ت���ا مخاطب به آس���انی بتوان���د مطالب 
مختلفی را بفهمد و به ذهن بس���پارد. این روش را می توان در چهارچوب 
اهداف س���ید از تدوین این اثر، یعن���ی بهره بردن طالب و مخاطبان از آن 

کرد. و نیز در روش نویسندگی ایشان ردیابی 

ک���رد که در نقد کام   9. کوتاه تری���ن حاش���یه های جناب س���ید را می توان در ج 2، ص 209 مش���اهده 
کرده است »و فیه ما فیه«. شیخ به این جمله بسنده 

 10. به عنوان نمونه: ج 1، ص 326، و ج 3، صص 357، 283، 443، 445 و 503.
کتاب المکاسب، ج 1، ص 269.  11. حاشیه 

که جناب شیخ  بس���یار در پی تحقیق دربارۀ دیدگاه ها و انظاری اس���ت 
کتاب مکاسب آورده است. در 

تتبع فراوان، س���یطره بر دیدگاه های فقیه���ان، پختگی در فقه، اطالعات 
گس���ترده در اب���واب مختل���ف فقه���ی و قدرت نق���د، تحلیل و اس���تنباط 
کتابی س���ودمند، ارزنده، موثر و  اح���کام مؤلف و جامعیت، ای���ن اثر را به 
شایس���ته مبدل ساخته است و برای توصیف برجس���تگی ها، امتیازها و 
ی  ویژگی ه���ای آن و روش جناب س���ید مطالب زیر را درب���ارۀ این اثر فرارو

خوانندگان ارجمند می نهیم.

انگیزه مولف
کتاب آورده است، به  از س���ه مقدمه ای که جناب سید بر سه بخش این 
کتاب مکاسب شیخ  که این تعلیقات با توجه به اهمیت  دست می آید 
انصاری، برای آن نوش���ته شده است که تحقیقات و ژرف اندیشی هایش 
کرده و  دربارۀ مکاس���ب باقی بماند تا هر وقت خواس���ت بدان ها مراجعه 
کنند. جناب  از آنه���ا بهره برد و نی���ز دیگران به ویژه طالب از آن اس���تفاده 

کتاب چنین نوشته است: سید در مقدمه 

»الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین 
ولعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین

پ���س بن���ده ناچی���ز خ���دا س���یدمحمدکاظم، فرزن���د عبدالعظیم 
ید: زمانی  طباطبای���ی یزدی - که خدای او را ببخش���اید - می گو
که استاد محقق، عامه دقیق فهیم،  کتاب مکاسبی  که درباره 
زگارش، ش���یخ زاهد، وارسته عابد و مجاهد،  بی بدیل و یگانه رو
حض���رت ش���یخ مرتض���ی انص���اری )قدس اهلل س���ره الش���ریف( 
ب���اره  گاه در و پژوه���ش می ک���ردم  کاوش  ک���رده اس���ت،  تألی���ف 
مطالب کتاب اش���کالی به نظرم می رسید و یا توضیح مسأله ای 
که  یا از میان برداش���تن ای���رادی یا تبیین مقصود ش���یخ را )آن گاه 
در عب���ارت ش���یخ غم���وض و پیچیدگ���ی وجود داش���ت( مفید 
و الزم می دانس���تم، عاقه من���د ش���دم آنه���ا را در قالب »حاش���یه 
یس���م تا برای خ���ودم مای���ه تذکر و ب���رای دیگران  ب���ر مکاس���ب« بنو
ک���ه ب���ر بخ���ش بی���ع  بصیرت آفری���ن باش���د...«.6 در مقدم���ه ای 
مکاس���ب7 و خیارات8 دارد نیز عباراتی مش���ابه در انگیزه تألیف 

رده است. این اثر آو

جامع بودن
ک���ه توفیق  برخالف ش���ماری از ش���ارحان و حاشیه نویس���ان بر مکاس���ب 
نیافته ان���د پژوهش  ه���ای خ���ود را به فرجام برس���انند و اثر آن���ان در این باره 
ک���ه پیش ت���ر آوردیم، حاش���یه جناب س���ید بر  ناق���ص اس���ت، همان طور 

کتاب المکاسب، ج 1، ص 33.  6. حاشیه 
 7. همان، ص 269.

 8. همان، ج 2، ص 268.

درنیگ در حاشیه کتاب املاکسب
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ل حواشی از مکاسب استقال
ای���ن اث���ر گرانق���در، حاش���یه بر مکاس���ب اس���ت. از ای���ن رو فه���م آن بدون 
حضور مکاس���ب یا اطالع از آن امکان پذیر نیس���ت، با این حال بسیاری 
که خود  از حواش���ی بلند و ش���ماری از حواش���ی متوس���ط و همه مطالبی 
س���ید ج���ای آنه���ا را در مکاس���ب خالی دی���ده و به ن���گارش آنه���ا اهتمام 
گونه ای اس���ت که به صورت مس���تقل می ت���وان آنها را خواند و  یده، به  ورز
که از  فهمید و از آنها بهره برد و این از دیگر امتیازهای این تعلیقه اس���ت 

گرفته است.12 روش نویسندگی سید تأثیر 

تتبع فراوان
دان���ش فق���ه در زم���ره علوم نقلی اس���ت که م���ردان بزرگی در پرت���و آموزه ها، 
س���یره و سخنان معصومین )علیهم السالم( آن را پدید آورده و توسعه اش 
داده اند. آش���نایی ب���ا دیدگاه این م���ردان فرهیخته از نش���انه های فقاهت 
اس���ت. جناب س���ید ی���زدی )قدس س���ره( در این اثر، س���یطرۀ خ���ود ر ا بر 
آرا، مبان���ی و دیدگاه ه���ای فقیهان به خوبی نش���ان داده اس���ت. او در این 
اثر گرانقدر به منابعی از قبیل جواهر، س���رائر، آثار عالمه حلی، آثار ش���هید 
اول و ش���هید ثانی، شیخ طوسی، ش���یخ مفید و دیگر فقیهان بزرگ شیعه 
مراجعه کرده و گاه مطالبی به صورت مس���تقیم نقل کرده اس���ت. جناب 
س���ید به خوب���ی می داند در ه���ر موضوع ب���رای بیان مطلب ی���ا نقد مطلبی 
کرد.  کتابی بای���د مراجعه  یا پاس���خ دادن به اش���کالی و امثال آن، ب���ه چه 
کث���رت مراجع���ه  و تن���وع منابع مورد اس���تفاده ایش���ان، به حق س���تودنی و 
از برجس���تگی های ای���ن اث���ر اس���ت. از یک���ی از مراج���ع معاص���ر )آیت اهلل 
ش���بیری زنجان���ی( در این ب���اره چنین نقل ش���ده اس���ت: »از نظ���ر تحقیق 
بهترین و محققانه ترین حواش���ی مکاس���ب حاش���یه مرحوم آخوند است 
ک���ه از جهت تحقی���ق در لب مطالب خیل���ی مفید اس���ت. از نظر تدقیق 
مطال���ب حاش���یه می���رزا محمدتقی ش���یرازی ب���ر همه مقدم اس���ت؛ چون 
کرده اس���ت؛ ولی مجموعًا  ریزه کاری ه���ای مطالب را خیل���ی خوب بیان 
بهترین و جامع ترین حواش���ی، حاش���یه مرحوم )سید محمدکاظم یزدی( 
اس���ت؛ زیرا در عمدۀ مباحث حاش���یه دارد و از نظر تتبع بالاشکال مقدم 
اس���ت. از نظر تحقی���ق، جنبه های فقاهتی قوتی داش���ته و روایات و اقوال 

کافی دارد«.13 کلمات قوم هم تسلط  را درست و جالب نقل می کند و بر 

که استاد آیت اهلل شبیری زنجانی نقل می کند جناب سید اقوال  همانطور 
فقها و روایات را به جا، به هنگام، به قدر نیاز، درست و دقیق نقل می کند.

تعریف مفاهیم و اصطالحات
در ی���ک پژوهش متقن باید مفاهی���م و اصطالحات کلیدی و مؤثر در آن، 
کار می برد،  که مؤلف و محقق آنها را به  به دقت تعریف ش���ود تا هنگامی 
که  دچار س���ردرگمی و حیرت نش���ود و به قول معروف »معلوم باش���د س���ر 

 12. به عنوان نمونه ج 1، صص 162، 187، 212، 222 - 224، 435 و ج 2، صص 165 - 168، 216 
و ج 3، صص 91، 279، 291 و ص 383 و بسیاری از موارد دیگر.

 13. سیری در سیره علمی و عملی آخوند خراسانی، ص 121.

کند و یا  یاده نویس���ی  را می تراش���د«. جناب س���ید بی آنکه در این وادی ز
آن دس���ته از مفاهی���م را که نیازی به تعریف ن���دارد، تعریف کند و یا خود 
یف فرو افکند،  را در چال���ه »ان قلت و قلت ه���ای« بیهوده در ح���وزه تعار
در م���وارد نی���از، مفاهی���م و اصطالح���ات را تعریف می کند. در مکاس���ب 
که آیا  محرم���ه، درب���اره خراج و مقاس���م، مقصود ش���یخ را مبهم می دان���د 
گر مرحوم ش���یخ در پرتو تعریف آنها مقصود  ش���امل زکات نیز می ش���ود؟ ا
خ���ود را به روش���نی بیان کرده ب���ود، چنین ابهامی پی���ش نمی آمد. جناب 
س���ید می نویس���د: »مقصود از خراج درهم و دینار و یا هرگونه مالی اس���ت 
ک���ه در مقاب���ل مق���دار زمین گرفته می ش���ود و مقایس���ه گندم، ج���و و دیگر 
ک���ه از اول  کش���اورزی و باغی اس���ت به این ش���رط  غ���الت و محصوالت 
گردد  مق���دار آن به صورت یک دوم یک س���وم و یا یک چهارم و ... معین 

و شاید جناب شیخ انصاری آن را اعم از زکات دانسته است...«.14

درب���ارۀ تعری���ف بیع ب���رای توضیح و نقد دیدگاه ش���یخ انص���اری )قدس 
س���ره( در پنج���اه و س���ه صفحه به ش���رح مس���ئله وتعریف بی���ع می پردازد 
و ب���ا تدقی���ق در س���خنان لغت پژوهان، آی���ات قرآن، س���خنان معصومان 
)علیهم الس���الم( و دیدگاه فقیهان، خبرگی، چیرگی و پختگی خود را در 
یف نش���ان می دهد. گو اینکه توضیح مس���ائل ش���یخ ارضایش  حوزه تعار
نمی  کن���د؛ از ای���ن رو در پایان خ���ود چهار نکت���ه بر آن هم���ه می افزاید: اول 
که ش���ارع  آنک���ه به برخی از افاضل در اش���کال در مرحوم ش���یخ انصاری 
نمی توان���د ع���رف را در تش���خیص و تعیی���ن مصادی���ق مفاهی���م تخطئ���ه 
کن���د، می ت���ازد و چهار دلیل ب���رای رد ادعای ایش���ان م���ی آورد. دوم آنکه: 
در حقیق���ت و ماهیت بیع، انش���اء خارجی با لفظ یا نوش���تن یا اش���اره و 
کافی نیس���ت. سوم آنکه در  یا تعاطی طرفینی الزم اس���ت و انش���اء قلبی 
کفایت نمی کند  حقیقت بیع تملیک مطلق الزم است و تملیک موقت 
و چهارم آنکه از تعریف بیع تعریف »ش���راء« نیز به قرینه مقابله و مقایس���ه 
معل���وم ش���د و آن عبارت اس���ت از »انش���اء تملی���ک العی���ن بالعوض مع 
کة انش���ائه امرًا  کون ا اعتب���ار فعلی���ة االیج���اب مقدمًا او موخ���رًا و اعتب���ار 

خارجیًا جسما مر فی البیع«.15

کاوش در تعریف بی���ع از تفاوت می���ان »حکم و  ب���ه مناس���بت بررس���ی و 
حق« س���خن به میان می آورد و می نویسد تفاوت میان مفهوم و حقیقت 
این دو روش���ن اس���ت؛ زیرا حق »نوعی از س���لطه  بر ش���یئی اس���ت؛ مانند 
که میت از خود باقی  ح���ق تحجیر، حق الرهانه، حق طلبکاران در مالی 
گذاش���ته اس���ت ی���ا غیر این م���وارد؛ مانند ح���ق خیاری که ب���ه عقد تعلق 
که به ش���خص تعلق می گیرد؛ مانند حق قصاص و حق  می گیرد یا حقی 
حضانت و امثال آنها. بدین س���ان حق مرتبه ضعیفی از مالکیت است 
که به او باز  بلک���ه نوعی از آن اس���ت و صاحب حق مالک چیزی اس���ت 
که درباره مالکیت نیز این گونه اس���ت؛ زیرا انس���ان  می گ���ردد؛ همان ط���ور 

کتاب المکاسب، ج 1، ص 219.  14. حاشیه 
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برخ���ی از حق���وق به گونه ای اس���ت که صحت نقل و انتقال و اس���قاطش 
مش���کوک اس���ت؛ مانن���د ح���ق رج���وع در ع���ده ط���الق رجعی، ح���ق نفقه 
خویش���ان نزدی���ک مانند پدر و م���ادر و فرزن���دان، حق فس���خ در ازدواج به 
دلیل عیب های خاص، حق س���بق در امامت جماعت، حق مطالبه در 
یه، حق عزل وکیل در وکالت، حق رجوع و پس گرفتن  ق���رض، ودیعه و عار
هدیه در هبه و حق فس���خ در بقیه عقدهای جایز؛ مانند شرکت، مضاربه 

و امثال آنها و موارد مختلف دیگری را از نوع مشکوک دانسته اند.17

گروه���ی از این مثال ها  آن گاه می نویس���د با توج���ه به آنچه پیش تر آوردیم، 
حک���م اس���ت و نه حق. ه���ر یک از ای���ن مثال ها بای���د در ب���اب مرتبط به 
خودش بررس���ی ش���ود. و موضوع بحث ما در این جا مصداقی اس���ت که 
هیچ قرینه ای و ش���اهدی ب���ر حکم یا حق بودن آن از خ���ارج وجود ندارد. 

باید دید قاعده در چنین مواردی چیست؟

در پاس���خ به این س���ؤال مهم می نویس���د طبیعت حق اقتض���ا می کند که 
قاب���ل نقل و انتقال و اس���قاط باش���د؛ چ���ون مانع از این دو یا تعبد اس���ت 
کیفیت جعل حق اس���ت. اولی روش���ن اس���ت؛ اما دومی  و ی���ا قص���ور در 
که حق قوامش به ش���خص خاصی باشد؛ مانند حق تولیت  مثل جایی 
کم ش���رع چون وقتی حق را برای  در وق���ف، حق وصیت و حق والیت حا
ش���خصی خ���اص ق���رار دادن���د، نمی ت���وان آن را به دیگ���ری انتق���ال داد یا 
ک���رد و یا برای عن���وان خاصی جعل ش���ده باش���د؛ مانند حق  اس���قاطش 
که نمی توان آن را از شوهر  همخوابی با همس���ر و حق شفعه برای ش���ریک 

و شریک به موارد دیگر تعمیم داد.18

کرده  و  آن گاه احتمال ها، ش���قوق دیگر و اشکال در پاس���خ های آن را بیان 
به طور جامع و روش���ن این مسئله مهم را به گونه ای مستدل، متقن، جامع 
و روش���ن تبیی���ن می کند ک���ه خواننده می توان���د از آن بهره ها ب���رد19 و به طور 
گر ش���ک به قابلیت ش���رعی انتقال و اسقاط چیزی،  خالصه می نویس���د ا
ک برمی گردد، می توان به عمومات���ی از طبیع »احل اهلل البیع«،20  مانن���د امال
»اوفو بالعق���ود«،21 »لصلح جائز«،22 »الموضون عند ش���روطهم«23 و فحوای 
»الناس مس���لطون عل���ی اموالهم«24 تمس���ک جس���ت. آن گاه درباره مثالی 
ک« را به دو قس���م تقس���یم می کند و  که زده اس���ت، تجدیدنظر کرده و »امال
مطل���ب را پی گرفته و اش���کالی و جوابی را از جام���ع المقاصد نقل کرده و 

به نقد آن می پردازد.25

کتاب المکاسب، ج 1، ص 282.  17. حاشیه 

کتاب المکاسب، ج 1، ص 284.  18. حاشیه 
 19. همان.

 20. سوره بقره، آیه 275.
 21. سوره مائده، آیه 1.

 22. وسایل الشیعه، باب 3، از ابواب صلح.
 23. عوالی اللئالی، ج 1، ص 218.

 24. همان، ص 222.
کتاب المکاسب، ج 1، ص 281.  25. حاشیه 

مال���ک عین م���ال یا منفعت آن می گ���ردد، برخالف حک���م زیرا آن صرف 
کاری یا آنکه حکم عبارت است  آزادبودن انس���ان است در انجام یا ترک 
کاری. به عنوان مث���ال در حق خیار  از مترتب ش���دن اثری انجام ی���ا ترک 
که خیار حق اس���ت و نه حکم  گر ثابت ش���ود  در عقده���ای الزم - البته ا
ی آنها را بر عقد یا متعلق  – می گوییم: شارع یکی از متعاقدین یا هر دو
که حق خیار  کسانی  که او )کس یا  کرده است  کرده و حکم  عقد مسلط 
دارن���د(، مالک فس���خ یا افصای عقد اس���ت؛ اما حکم این گونه نیس���ت. 
برای مثال، جواز در عقدهای جایز حکم اس���ت و جز صرف اجازه فسخ 
که مانند حق شارع  از سوی شارع برا متعاقدین نیست و این گونه نیست 
کرده و قرار داده  برای صاحبش س���لطه ای بر فسخ یا امضای عقد اعتبار 
که  گوش���ت است  باش���د، بلکه حق؛ مانند جواز نوش���یدن آب و خوردن 
گوش���ت به  حک���م و اجازه ای بیش نیس���ت و هیچ س���لطه ای برای آب و 
ش���مار نمی آید. از ای���ن رو در واقع تفات میان »ج���واز« در عقدهای الزم و 
که در عقود الزم ش���ارع سلطه بر عقد  »جواز« در عقدهای جایز آن اس���ت 

را جعل فرموده است، برخالف جواز در عقود جایز«.16

ب���ر پای���ۀ ای���ن توضی���ح به ط���ور دقی���ق تف���اوت میان حک���م و حق روش���ن 
می ش���ود. جناب س���ید پ���س از بیان نمونه هایی می نویس���د: اما مش���کل 
در ج���ای دیگری اس���ت و آن عبارت اس���ت از تش���خیص مصادیق آنها 
و تفاوت میان مصادیق حق و حکم که بس���یار مش���کل اس���ت و می توان 
مصادی���ق آن دو را، از س���ه راه تش���خیص داد: از طری���ق اجم���اع، لس���ان 
دلیل و آثار هریک از این دو؛ بدین س���ان که بررس���ی شود که این مصداق 
گر بتوانیم تش���خیص  معی���ن آثار حک���م را دارد یا آثار ح���ق را. به هرحال ا
دهیم، مصداق بودن حق یا حکم را از یکی از راه های گذش���ته، مشکلی 
گ���ر نتوانیم باید ب���ه »اصل« مراجعه کنی���م و اصل با  باق���ی نمی مان���د؛ اما ا
توج���ه ب���ه مختلف ش���دن آثار تغیی���ر می یاب���د. آن گاه در تف���اوت آثار حق 
کرد و  که »حک���م« را نمی توان اس���قاط  و حکم می نویس���د بدیهی اس���ت 
ن���ه قابل نقل و انتقال اس���ت؛ اما ح���ق از جهت صحیح بودن اس���قاط و 
انتقال اقس���امی دارد. اسقاط و انتقال برخی از حقوق ممکن نیست و با 
م���رگ صاحب حق نیز منتقل به فرد دیگری نمی ش���ود؛ مانندحق ابوت، 

کم شرعی و حق استمتاع از همسر و ... . حق والیت برای حا

کرد؛ ولی با م���رگ صاحب به دیگران  برخ���ی از حقوق را می توان اس���قاط 
کس���ی.  منتق���ل نمی ش���ود، مانن���د ح���ق غیب���ت، ح���ق دش���نام دادن به 
کفای���ت نمی کند و  ب���ه همی���ن دلی���ل در حقوق���ی از ای���ن دس���ت »توب���ه« 
راضی ک���ردن صاحب حق واجب اس���ت. انتقال برخ���ی از حقوق به طور 
که بیش  مجانی جایز اس���ت؛ مانند حق قس���مت همخوابی زن با مردی 
ک���ه از گروه���ی از فقیهان از قبیل عالم���ه در کتاب قواعد  از ی���ک زن دارد 

کتاب لمعه و شیخ طوسی نقل شده است. االحکام و شهید در 
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گفت���اری دیگر به تفاوت میان بیع و صلح پرداخته اس���ت و در جای  در 
کرده  ک���رده و تمایزه���ای آن دو را بی���ان  دیگ���ر قیم���ی و مثل���ی را تعری���ف 
اس���ت.26 نمونه ه���ای متع���دد و متن���وع دیگ���ری از این دس���ت در این اثر 
که برای نمونه می توان به تعریف ش���رط،27 تعریف بیع  ارزن���ده وجود دارد 

کرد. کالی28 اشاره  کالی به 

دقت و باریک بینی
گزاف نیس���ت  کرده اس���ت.  جناب س���ید در این اثر به حق دقت بس���یار 
ک���ه دقت  های  گران قدر اس���ت  گ���ر بگویی���م کمتر صفح���ه ای از ای���ن اثر  ا
گاه شگرف به چشم نخورد. خود سید در چند جای  شایس���ته، درخور و 

کرده است.29 این اثر به دقیق بودن مطالب آن اشاره 

نقل و تعارض احادیث و آیات قرآن
جن���اب س���ید در این اث���ر از روایات در حد گس���ترده ای بهره برده اس���ت. 
کرده، به  ک���ه ض���رورت دارد از احادیث را نق���ل  ب���ه طور فش���رده آن مقدار 
کرده است و  گونه ای به س���ند آنها با عنوان الصحیحه، موثقه و ... اشاره 
در نهایت قدرت خود را جمع میان احادیث به خواننده هوش���یار نش���ان 

داده است.30

مبانی اصولی
گاه مباحث سودمند  در این اثر به مبانی مختلف اصولی اش���اره ش���ده و 
و عمیقی درباره آن ارائه ش���ده اس���ت. به عنوان نمونه »وجوب االحتیاط 

فی الشبهة المحصوره،31 مطلق و مقید32 و«.

قواعد فقهی
جن���اب س���ید به قواعد فقه���ی اهمیت خاص���ی داده اس���ت و در این اثر 
از »قاع���ده ید«،33 »قاعده تقیه«،34 »قاع���ده ما یضمن بصحیحه یضمن 
بفاس���ده و عک���س آن«،35 »اصالة الصح���ة«،36 »قاعده ضم���ان«37 )من 
اتل���ف مال الغیر فهو ل���ه ضامن(، »قاعده الضرر«38 و قاعده الناس���لطون 

کرده است. علی اموالهم39 استفاده 

 26. همان، ج 1، ص 69 - 70.
 27. همان، ج 3، ص 243.
 28. همان، ج 3، ص 514.

کتاب البیع، ج 1، ص 169.  29. به عنوان نمونه مقدمه 
 30. ب���ه عن���وان نمونه ر.ک به: ج 1، صص 164، 174، 195، 212، 220، 226، 417 و 222 و ج 2، ص 

.118
 31. همان، ج 1، ص 174.
 32. همان، ج 3، ص 62.

کتاب المکاسب، ج 1، ص 179.  33. حاشیه 
 34. همان، ج 1، ص 178.

 35. همان، ج 1، ص 454 - 458.
 36. همان، ج 1، ص 185.

 37. همان، ج 1، ص 204 . 574.
 38. همان، ج 1، ص 574.
 39. همان، ج 1، ص 574.

کتاب المکاسب تصحیح جدید حاشیه 
ک���ه پیش ت���ر آوردیم این اث���ر ارزن���ده در س���ال 1326ق در یک  همان ط���ور 
جل���د رحل���ی در طه���ران در 419 صفح���ه چاپ س���نگی ش���ده اس���ت و 
خط���اط آن ملک الخطاطین زی���ن العابدین بوده اس���ت و چاپ دوم آن 
گرفته اس���ت. چاپ س���وم آن نیز در  نیز در تهران در 365 صفحه صورت 

قم در سال 1378ق به فرجام رسیده است.40

ی دو نس���خه خطی و دو نس���خه چاپی تصحیح  محقق کتاب آن را از رو
کرده و در سه مجلد منتشر ساخته است.

در تحقیق جدید این اثر محقق به اقدامات زیر دست زده است:

1. تع���داد حواش���ی ه���ر جل���د را معی���ن س���اخته اس���ت. به عب���ارت دیگر 
کرده است. حاشیه های هر جلد را شماره گذاری 

گراف بندی و ویرایش ش���ده  2. برخ���الف چاپ های قبل این چاپ، پارا
کار را به خوبی به فرجام رسانده است. است و محقق این 

کتاب افزوده است. 3. عناوین و تیترهای مطالب را بر 

که در این اثر نقل ش���ده  4. روای���ات و آی���ات و بس���یاری از اقوال فقیه���ان 
است، مستند شده است.41

5. متأس���فانه همان طور که خود محقق در مقدمه اش���اره کرده اس���ت در 
کتاب معین نش���ده اس���ت؛ به  م���وارد فراوان���ی مطالب نقل ش���ده در متن 
عن���وان نمون���ه در ج 1، ص 182 تیترها و عنوان های هر باب باید با فونت 
که در بس���یاری از موارد تفاوتی  کتاب آورده می ش���د  درش���ت تری از متن 
با آنها ندارد و این س���بب اشتباه خواننده می ش���ود؛ به عنوان نمونه ج 1، 

کثر عناوین مجلد اول تا صفحه 130. ص 100 و ا

کت���اب از فق���دان فهرس���ت های فن���ی از قبیل  6. اف���زون ب���ر ای���ن، ش���ش 
فهرس���ت آی���ات، روایات و اع���الم و ... رن���ج می برد و نیز فاق���د مقدمه ای 
کم نظیر اس���ت؛ به ویژه آنکه ش���رح حال جناب سید  درخور برای این اثر 
کوتاه اس���ت و نیز در سرتاس���ر آن اثر به ندرت توضیحی  در مقدمه بس���یار 

از محقق به چشم می خورد.42
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