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 تکسب به اعمال محرمه :قسم چهارم مکاسب محرمه
 بحث کبروي  مقام اول:

 ؟و باطل اسـت ؟یا حرام نیست ؟تکسب به عمل محرم و معصیت حرام است بحث کبروي بود که اصوالً مقام اول
این مقام اول بود که دو بحث داشت. یک بحث حکم تکلیفی، یک بحث هم حکم وضعی که ایـن  ؟یا باطل نیست

 دو بحث را در مقام اول تمام کردیم. 

 بحث صغروي  :مقام دوم
 طرحش در اینجا یک طرح استطرادي است. این بحث صغروي گفتیم که

 :دالیل بحث صغروي 

 اینجا آورده اند.  ،محرماتی که در جاهاي دیگر فقه بحث نشده.1
 یا محرماتی که تکسب به آنها تداول داشته و رواج داشته است..2

 یا آنهایی که بخصوص در باب تکسب آنها روایتی وارد شده است. .3

 شأنیت این تکسب در آن کمی برجسته و قوي است.  یا اینکه تصور می کردند.4

در عین حال این چهار دلیل و فلسفه براي اینکه پاره اي از محرمات را در اینجا ذکر کرده اند باز هم جامع نیسـت. 
بعضی از چیزهایی در اینجا مطرح شده است که تکسب به آن حتی شأنیت قریبه اي هم نداشته است. بـه اخـتالف 

کنه و و شرائط و اوضاع و احوال اجتماعی همواره ممکن است که یک امر محرمـی در معـرض تکسـب ازمنه و ام
قرار بگیرد. یعنی کسی اجیر شود براي امر محرم، یا جعاله گذاشته بشود براي امر محرم، و از این جهت اسـت کـه 

 آن بحث کبروي می تواند همه محرمات را بگیرد.
 باطل نیست.  حرام است. ولی وضعاً ه محرم تکلیفاًحاصل بحث هم این شد که تکسب ب 

 اختالف درتعداد عناوین افعال محرمه: 
این مواردي که در مکاسب محرمه ذکر شده همانطور که اشاره کردیم. تعداد اینها و عناوین این افعال محرمه اي که 

قـدما در همـین موسـوعه فقهـی و  تکسب به آنها تعلق می گیرد. در کلمات فقها متفاوت بوده است. از همان کتب
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اینها که مالحظه کنید. از زمان مرحوم شیخ و قبل از شیخ و بعد از شیخ تا امروز، اصل تکسـب بـه اعمـال محرمـه 
این بحث در  ،و چون در روایات مطرح بوده از اعصار قدیمه موجود است .در روایات تحف العقول هم آمده ،بوده

و اصل این تکسب به اعمال محرمه یک موضوع سابقه داري است. در همـان  کلمات فقهاي عامه هم مطرح است.
متون اولیه فقهی ما مطرح بوده و علتش هم این است که این موضوع در بین روایات مطرح است. هم بـین عامـه و 

ست. کـه هم بین خاصه از همان اعصار قدیمه اصل این موضوع مطرح بوده است. اما تعداد اینها بین فقها اختالف ا
االن خیلی زیاد شده است. فی الجمله همینطور است که مصادیق تکسـب بـه محـرم و اعمـال  ،اول خیلی کم بوده

محرمه محدود بوده به ترتیب گشترش پیدا کرده است. اما درعین حال یک منحنی خیلی واضح که بگوییم آنوقـت 
ا اینجوري نیست. یـک منحنـی خیلـی بـا فـراز و حاال رسیده به پنجاه ت ،یکی دو تا سه اعمال محرمه گفته می شد

فرودي می شود اینجا ترسیم کرد. و بیان این محرمات یعنی تعداد و شـمارش ایـن محرمـاتی کـه در ایـن جـا بـه 
پنج شش تا در کلمـات فقهـا وجـود دارد.  صورت استطرادي بحث می شود. به دالئل چهارگانه اي که گفتیم. مثالً

در کـالم  یم. تا آمده در کالم مرحوم خود خود شیخ سی و چند تایی آمده است. که تقریبـاًحاال دقیقش را باید ببین
حضـرت  شیخ جامع تر است. از ایشان جامع تر هم حداقل در این کتب اصلی که منبع بحث ما است نیست. مـثالً

ولـی در مکاسـب امام محدودتر است. شاید ده پانزده تا باشد. آنچه که در مکاسب محرمـه حضـرت امـام اسـت. 
مرحوم شیخ بیش از سی تا است. و تبویب مرحوم شیخ هم بر اساس حروف الفبا است. از همین تدلیس ماشطه که 

که سی و سه چهار تا است. به ترتیب حـروف الفبـا ذکـر کـرده  حجاء المؤمنشروع شده تا  ،با طاء شروع می شود
بهاي موضوعی بهتري اشاره کرد. به لحاظ نوع محـرم ولـی است. در حالیکه اگر این ترتیب نبود. یعنی می شد ترتی

 ،اینجا روي حروف الفبا مرحوم شیخ جلو آمده است. پس این هم یک مقدمه که به هر حال این موضوع سابقه دارد
دار است و  هم در متون روایی اهل سنت. و از سوي دیگر هم در متون فقهی شیعه سابقه ،هم در متون روایی شیعه

  .شمارش این محرمات تفاوت فراوان است دداع، اما در تتون فقهی عامههم در م

 تقسیم بندي استاد:
در مکاسب تعداد شمارش اینها بر اساس حروف الفبا آمده است. اما می شد اینها را بر اساس و اصول دیگري هـم 

بعضی از اینها جزء آداب و آن تقسیم کلی این است که  .تقسیم کرد. بر اساس یک تقسیم موضوعی به آن پرداخت
یا محرمات معامله هستند. نه اینکه معامله به آن تعلق می گیرد. مثل غش االن همینطور است. غـش کـه گفتـه مـی 

دب التجاره است. که در تجارت نباید غـش باشـد. ولـی بـه دلیـل اینکـه آآن به عنوان ، شود در معامله حرام است
اینجوري بحث کرده اند در اینجا، ولی غالب آن موارد دیگر  ؟یا نه ؟مطلقش هم محل بحث است که آیا حرام است

مکـروه  ،دب معامله باشد. یعنی جزء کیفیات معامله باشد که بگوییم این کیفیت مسـتحب اسـتآاینجور نیست که 
یفیـات یا حرام است. یعنی هر معامله اي براي اینکه بخواهد واقع بشود کیفیاتی دارد. ایـن ک ،یا واجب است ،است
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معامله تقسیم می شود به احکام خمسه، که چگونه معامله کنیم. چگونه معامله کردن این ویژگـی و کیفیـت همـراه 
 چیزهـایی مکـروه باشـد در معاملـه مـثالً اسـت معامله و در معامله این یک نوعش حرام است، مثل غش، ممکـن

امله تعلق می گیرد. اینها کیفیات معامله است. یـا از نظر زمان و مکان نوع چیزي که به آن مع مکروهاتی وجود دارد
باشد و اینکه معامله اینجا واقع بشود یا آنها  حیا حرام باشد مثل غش در معامله، یا اینکه مبا ،یا مکروه ،واجب باشد

آداب  در مکانها هیچ فرقی نمی کند. خیلی از مکانها انواعی دارد. بعضی از آن اقسامی که اینجا ذکر شده مربوط بـه
یعنـی آداب مسـتحبه و مکروهـه و  ،تجارت می شود. و ما پیشنهادمان این است که آداب تجارت معناي عام است

واجبه و محرمه که در کلمات فقها هم اواخر آمده آن کمی جامع تر بشود. این را در جاي خودش خـواهیم گفـت. 
االصول نباید بیاید. و علی االصول هم نیامده یعنی بعضی از اقسام اینجا آمده است. و لذا بحث آداب در اینجا علی 

شمارش اینها را شما ببینید، کار به آداب ندارند. بنابراین بحث تکسب به محرمات غیـر از آداب و کیفیـات معاملـه 
است که بعد ها جدا آمده است. البته ما درباره خود آن هم در آینده بحث می کنیم که باید جامع تر باشد. و اینجـا 

غش  اگر یکی دو موردش به آن نزدیک است از حیث دیگري است که اینجا آمده است. از حیث این است که مثالً
خودش یک امر کلی است که ادعا شده است حرام است. و ممکن است یک وقتی کسی اجیـر بشـود بـراي اینکـه 

ر روز بفروشـد. از ایـن بـاب اینهـا در غش معامله کند. اجیر او شده که در مغازه کار کند. و شیر را با خلیط ماء ه
اینجا مطرح شده است. و لذا حیث بحث غش یا چیزهاي دیگري که اینجا ممکن است کیفیت معامله بـه حسـاب 

دب تجارت و کیفیت تجارت اینجا مطرح نشده است. این از حیث اینکه ممکن اسـت، متعلـق آبیاید. این از حیث 
است. این هم یک نکته که این بحث را از آداب تجارت باید جدا کرد. آداب اجاره و جعاله قرار بگیرد. بحث شده 

مستحب و مکروه و واجب و محرم، و اینجا اگر موارد مشترکی هم هست در اینجا از حیث اینکه معامله به او تعلق 
ی شـود. می گیرد بحث می شود. نه از حیث اینکه ویژگی معامله است. این نکته دیگري است که اینجـا مطـرح مـ

آنچه که در اینجا مطرح شده است از حیث این است که با قطع نظر از معامله کاري خودش حرام است. کسی اجیر 
می شود که این کار حرام را انجام بدهد. نه اینکه خود شخص معامله را انجام می دهد. و می گوید در این معاملـه 

لو اینکه کسی اجیر بر امر حرامی نشده است. حرمت در معامله ربا نباشد، غش نباشد. اینها ویژگیهاي معامله است و
غیر از تکسب به امر محرم است. حیث آن متفاوت است. در آنجایی که کسی خودش غش در معامله می کند ولـی 

معامله اش محرم است به خـاطر کیفیـت  ،اجیر نشده است براي اینکه غش در معامله بکند. این کسب محرم است
کار به معاملـه هـم  ،حرام است تکسب به یک فعل محرم نیست. اینجا بحث این است که کاري شرعاًمحرمه، ولی 

، ندارد. یعنی غیر از معامله اش هم حرام است. حاال آمده اینجا اجاره به آن تعلق گرفته است این محل بحث اسـت

التکسب المحرم، التکسب آنوقت حیث بحث اینجا با آن آداب جدا شده است و اال همه آنها را باید اینجا بیاوریم. نه 

 ، این موضوع است. و لذا این از بحث آداب جدا می شود.بالفعل المحرم
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 فرق فقه واخالق:
الق مطرح شده است. و اگر ما علـم بعضی از این اموري که در اینجا ذکر شده است از مسائلی است که در علم اخ

اخالق را در واقع بگوییم که بحث می کند از حسن و قبح اشیاء نه استحقاق عقاب و ثواب بلکه همان مـدح و ذم 
 عقالیی و امثال اینها، و حسن و قبح را اگر از این جدا بدانیم و به هر حال با یک مرزبندي بگوییم اخالق از آنچـه

، در فقه محمول عقاب و ثواب و احکام خمسه است. و یا احکام وضـعی، و حیث محمول که در فقه جدا است در
د. گاهی شرع در اخالق حسن و قبح عقلی است. که این حسن و قبح عقلی گاهی خود عقل به تنهایی درك می کن

 . هم به کمک آن می آید

 موضوع علم اخالق:
 در موضوع علم اخالق سه نظریه است.

 اول: نظریه 

ن است که موضوع علم اخالق فقط صفات و کیفیات نفسانیه است. صفات به عنوان یکـی از کیفیـات نفسـانیه، ای 
کیف خودش به چند قسم تقسیم می شود. و یکی هم کیفیات نفسانیه است. و کیفیات نفسانیه هم یک بخشی از آن 

وال روحی است. نه شناخت و کشف و مثل علم و امثال اینها است. یک بخشی از کیفیات نفسانیه هم اوصاف و اح
معرفت و اینها، احوال روحی، این حاالت روحی هم اگر در حد گذرا باشد.گاهی به آن حال گفته می شود. و اگـر 
رسوخ پیدا کند به آن ملکه می گویند. موضوع علم اخالق یک نظر این است که همان اوصاف نفسانی که گاهی در 

ریشه دار نیست. گاهی هم به صورت ملکه در آمده است. خود اینها هـم  ،داردشکل حال است آنجایی که رسوخ ن
تقسیم می شود به فضیلت و رذیلت، که فضیلت در واقع کیف نفسانی که استحقاق مدح دارد. و حسن و موصوف 

 به حسن می شود. و یک قسمت هم رذیلت است که موصوف به قبح می شود و تقبیح می شود.

 یه دوم:نظر

هر جمعی از قدما همینطور است که علم اخالق از فضائل و رذائـل بحـث مـی کنـد. و کیفیـت اکتسـاب و که ظا 
اجتنابش، یک نظر که در غربیها در دوره هاي متأخر رواج بیشتري داشته است. یا حداقل عده اي ظاهر کلماتشان و 

ه خاطر آن نزعه و اتجاع غربیها است که اینها هست. این است که کار به احوال روحی و نفسانی ندارند. بیشتر هم ب
در یک برهه هایی که کمتر به آن احوال نفسانی توجه می کردند. بیشتر  رفتار و حالتهاي رفتار گرایی مطـرح بـوده 
است. در این نگاه رفتارگرایی بیشتر رفتارها را موضوع علم اخالق می دانند. می گویند رفتارهاي نیکو و رفتارهاي 

اعمال از حیث اتصافشان به حسن و قبح موضوع علم اخالق می شود. دیـدگاه اول مـی گویـد احـوال نا پسند. و 
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انسان از حیث اتصاف به حسن و قبح موضوع اخالق است. دیدگاه دوم می گوید اعمال از حیث اتصاف به حسن 
وع اخالق و حسن و قـبح چه آن افعال چه احوال، باید اختیاري باشد تا موض و قبح موضوع اخالق است. که طبعاً

شود. مثل اینکه در فقه اختیاریت جزء موضوع است. اینجا هم هست. آن دیدگاه می گویـد موضـوع فقـط احـوال 
 است این دیدگاه می گوید فقط افعال است. حیث در هر دو هم حیث اتصاف به حسن و قبح است.

 نظریه سوم:

حد باشد. موضوع احوال و افعال هستند از حیث اتصاف می گوید موضوع الزم نیست وا ،دیدگاه جامعی استکه  
 به حسن و قبح که دالئل هر یک از این سه وجه در جاي خودش. 

 نظر استاد:

مـن حیـث ما رو مبناي سوم عمل می کنیم. یعنی می گوییم اخالق هم به احـوال و اوصـاف نفسـانی مـی پـردازد. 

 از حیث اتصافش به حسن و قبح.، هم به افعال می پردازد. اتصافها بالحسن و القبح

 بخشهاي علم اخالق:
 اگر ما موضوع را جامع بگیریم اینطور می شود.  ،علم اخالق سه بخش دارد

 یکی اینکه چه احوال و افعال نیکوئی ناپسند است. این بحث محوري اولیه است..1
 دسازي است.دوم اینکه چگونه من خودم را متصف کنم به این اوصاف و احوال، که این خو .2
، خانواده و جامعه را متصف به این اوصاف کنم که این می شود تعلیم و تربیـت، و . سوم اینکه چگونه دیگران را3

هناك وظیفتان، وظیفه بالنسب الی شخصه مناسب است که این را از اخالق جدا کرد. البته اتصالش خیلی زیاد است. 

 این متفاوت است. لتهذیب ، التزکیه، و ثانیه یسمی بالتربیه، و وظیفه بالنسب الی االخرین، االول یسمی با

این هم بحثی است که علی القائده به خاطر گسترش دانشها و پیچیدگیهایی که وجود دارد و به دالئل دیگـري کـه 
 مناسب است. ،وجود دارد

 معناي تربیت:
ا می گیرد. گاهی بالمعنی الخاص است که تربیت دو معنا دارد. گاهی معناي عام دارد که خودسازي و دگر سازي ر 

 به معناي دگر سازي است نه خودسازي است. 



  :�ماره ثبت                                                                                                                           

1532 

 7 

 آیا اخالق درفقه می آید؟
 ،یا نمی آیند؟ در مرزبندي اذهان ما اینطور است ؟اینها در حوزه فقه می آیند این است که آیا سؤالی که وجود دارد

یا نسـبی  ؟جدایی کامل است ،هم جدا است. آیا این جدایی اینها از ،یک فقه داریم ،می گوییم که یک اخالق داریم
 ؟است

اینجا دیدگاهی وجود دارد که فکر نمی کنم هر فقیهی که دقت کند در این قضایا با این مخالفتی داشته باشـد. و آن 
دیدگاه این است که اوصاف و کیفیات نفسانیه مثل حسادت شجاعت و امثال اینهـا، بمـا هـی هـی، موضـوع علـم 

این ویژگیها نمی  ،الق است. و بما هی هی  در فقه نمی آیند. چون اوصاف ویژگیهایی است که درون افراد استاخ
تواند در فقه بیاید. مگر از حیث اینکه چگونه اکتساب و اجتناب بشود. اوصاف نفسانی از حیث اینکه می تواند بـه 

ه با یک عمل روانی و فعل جوانحی اینها قابل اکتساب و دست بیاید. یا از دست برود. یا آن را بزداید. از حیث اینک
اجتناب است می تواند در فقه مطرح شود. براي اینکه گفتیم که هیچ وجهی وجود ندارد که فقه را تخفیف بزنیم به 
اعمال جوارحی و ظاهري بلکه هر فعل اختیاري بشر چه جـوارحی چـه جـوانحی مـی توانـد در چهـار چـوب و 

بگیرد. آنوقت این اوصاف نفسانی مستقیم نمی شود بحث فقهی در مورد آن کنیم. ولـی از حیـث  محدوده فقه قرار
اکتسـاب اینکه می تواند این را به دست بیاورد. یا این را از دست بدهد. یا اکتساب بکند یا بزداید. اجتنـاب بکنـد. 

، بحث فقهـی مـی الن فی نکات البحث الفقهیفضیلت االجتناب عن الرذیله، اینها هما فعالن اختیاریان جوانحیان و داخ
تواند به این تعلق بگیرد. و لذا ما در بخش اول اخالق که اوصاف و رذایل و فضائل باشد می گوییم با این قیـد در 

 فعل می آید. این می تواند بحث فقهی بشود. 
م که به نظر می آید اخالق دوم افعال موصوفه به حسن و قبح هم که افعال خارجی است و جوانحی نیست. آنها ه

می تواند از حیث حسن و قبح و اینها بحث کند. ولی همه این افعالی که در اخالق مطـرح اسـت. از حیـث اینکـه 
مسـتحب و  ،واجـب اسـت ،بگوید این حرام است ،فعل اختیاري است. فقه می تواند در مورد آن به داوري بنشیند

محدوده فقه بیایند. منتهی از یک زاویه دیگر فقه مورد بحث قرار بگیرد. و مکروه است. و لذا آنها هم می توانند در 
یـا  ،این مرزبندي که ما بگوییم که فقه اختصاص دارد به آن افعالی که عقل حسن و قـبحش را خیلـی نمـی فهمـد

سـت. ایـن اختصاص دارد به آنهایی که حکم الزامی دارد. اما آنهایی که حکم ترجیحی و اینهـا دارد مـال اخـالق ا
مرزبندي درستی نیست. فقه همه افعال  اختیـاري  ،مرزبندي، مرزبندي منطقی نیست. هیچ کدام از این دو مرزبندي

 .چه جوارحی در بر می گیرد. منتهی از حیث احکام خمسه ،را چه جوانحی

 جمع بندي:
ث احکـام الخمسـه مـن حاصل عرض ما تا اینجا این است که الفقه یبحث عن کل فعل اختیاري للمکلف من حیـ 

حیث استحقاق عقاب و الثواب، این فقه است. و این موضوع فقه که افعـال اختیـاري باشـد، تنقسـم الـی قسـمین 
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االفعال جوارحیه و االفعال الجوانحیه، افعال جوانحی هم خود فضائل و رذائل نیستند. بلکه اجتناب و اکتسـاب بـه 
یک بخشی از آن همان اکتساب و اجتناب از فضائل و رذائل است کـه فضائل و رذائل هستند. و لذا افعال جوانحی 

با اخالق اتصال پیدا می کند. و یک بخشش هم ممکن است ما افعال جوانحی دیگري هم داشته باشیم که کاري به 
اخالق نداشته باشد. آن قسم دوم که افعال جوارحی باشد آن افعال جوارحی هم از حیث استحقاق عقاب و ثـواب 

استناد عقل و کتاب و سنت بحث می کند. منتهی بعضی از آنها را عقل هم حسن و قبحش را مستقل می فهمـد.  به
خود آن حکم عقلی مستقل به حسن و قبح، خود آن پایه اي می شود کـه مـا بـا قاعـده مالزمـه حکـم شـرعی را 

ی باشد. آن می شود جزء مبـادي استخراج کنیم. یعنی اخالق می شود جزء حسن و قبح مستقل اخالقی اگر در جای
حسن و قبح عقلی مستقلی وجود ندارد. منابع شـرعی افعال جوانحی هم داریم که آنجا  حکم شرعی، ولی خیلی از

آن باطل است. و عقل چیزي نمی فهمد. و لذا افعال جـوارحی هـم دو قسـم مـی شـود.  ،می گوید این حرام است
ب تولید و انتاج باب جدیدي در فقه به عنوان فقه االخالق، که فقه آنوقت حاصل این بحث هم این می شود که یج

االخالق به دو بخش تقسیم می شود. یکی حکم شرعی اکتساب و اجتناب فضائل و رذائل را مشخص می کند. این 
یک فصلش است. یک فصلش هم حکم شرعی افعالی که در اخالق متصف به حسن و قبح شده اند. از آنها بحـث 

البته این قسم دومش ممکن است یک قسمتش در ابواب مختلف فقهی بحث شده باشد. و ممکن است در می کند. 
االخالق یبحث عن اکتساب الفضائل و الرذائل مـن آنها بحث نشده باشد. و باید در فقه االخالق بحث شود. پس فقه 

  کم الشرعی.حیث الحکم الشرعی و عن االفعال موصوف بالحسن و القبح العقلیا من حیث الح
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