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 تکسب به اعمال محرمه :قسم چهارم مکاسب محرمه

 مقام دوم: بحث صغروي
حث فقه االخالقی که به بررسی اجتنـاب و هشت مقدمه اي را ذکر کردیم و به اینجا رسیدیم که جاي یک ب ،هفت

جاي چنین بابی در فقه می شود گفت خالی است. گر چه در مکاسب محرمـه و  ،اتصاب به فضائل اخالقی بپردازد
جاهاي دیگر پراکنده به آن اشاره شده است. اما به هر حال به نظر می آید ما وجهی نداریم بگوییم فقه نباید به این 

نظر می آید که باید پرداخته شود. در اخالق هم اکتساب به فضائل که بحث شده است با ایـن نگـاه امر نپردازد. به 
بحث نشده است. با یک روش و متد اجتهادي بخواهد حکم استخراج بشود. اینجور چیزي در اخالق نیست. یکی 
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آمده  خالق دارد. آنها احتماالًدو جلد فقه اال 10/2دو سه کتاب به عنوان فقه االخالق به این شکل وارد شده است. 
اند فقه را به معناي فقه اکبر گرفته اند. و اسم بحثهاي اخالقیشان را فقه االخالق گذاشته اند. این است کـه مـا مـی 

فقه اصغراست، یعنی فقه به معناي تعیین حکم تکلیفی و احکام خمسه است. منتهی باید در  ،گوییم نه فقه االخالق
تناب فضائل و رذائل، حکمش چیست؟ مستند به ادله با همان فطـرت فقهـی و اخالقـی، یـک حوزه اکتساب و اج

لیستی هم در رذائل است که در آن وجوب یا استحباب حرمت بحث می شود. این کار فقهی باید انجـام شـود کـه 
 نشده است.

 :فقه االخالقهاي بخش 
م همین است. یک مقدماتی دارد. بحثهاي فقهی و ائل است. فهرست این هذحکم اکتساب به فضائل و اجتناب ر .1

مقدماتی دارد. بعد هم لیست همان فضائلی که در اخالق آمده با لیستی که در رذائل اخالقی آمده یک به یک بایـد 
 با روش و شیوه و منهج اصولی و فقاهتی و اجتهادي باید بررسی شود.

باید بحث شود. در اینجا بعضی از صفات و بعضـی از  م می شود. کهوکه آن هم خودش بخش د ،افعال اخالقی .2
 می آید. افعال اخالقی مثل کذب و غش و اینها در اینجا آمده و در حوزه فقه االخالق

 :روابط میان فردي و روابط میان افراد در جامعه 
یـزي اسـت کـه یک بحث روابط میان فردي وجود دارد. هم در روانشناسی و هم در جامعه شناسی و اینها. و آن چ

بخشی از آن در رساله حقوق و جاهاي دیگر آمده که حقوقی که افراد نسبت به همدیگر دارند. و روابطی که افـراد 
ادب و سالم و امثال اینها که چیزهـایی فراوانـی  ،احترام ،در جامعه با یکدیگر بینشان متصور است. در بحث تکریم

خشهاي اخالقی  ارتباط پیدا می کند. و یک قسمتهاي جدیـدي یک قسمتش با همین ب ،است آن هم یک بابی است
هم دارد که این هم در جاي خودش باید از نظر فقهی تنقیح شود. روابط میان فردي هم جایش خالی اسـت. یعنـی 
روابط میان فردي میان آحاد و افراد اجتماع، بعضی از محورهایش در افعال اخالقی آمده اسـت. اخـالق اجتمـاعی 

امـا اگـر اخـالق  ،ي عام تري هم دارد. که شاید در روابط کالن اجتماعی را هم بگیـرد. اگـر آن را بگویـدیک معنا
اجتماعی همین روابط افراد در جامعه باشد آن را هم می گیرد. این هم هست که می شود یک قسمتی از اخالق می 

اجتماعی یا روابط میان فردي در جامعه کـه  تواند باشد. می شود چیز مستقلی هم قرار داد. بنابراین یک فقه روابط
بخشی از آن به روابط اجتماعی ارتباط پیدا می کند. آن هم ضرورت دارد که بعضی از آن بحثهایی که اینجا می آید 

 با آن ارتباط پیدا می کند. 
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 :تدلیس الماشطه
مرحوم آقاي فاضل در تحریـر تدلیس ماشطه در تحریر نیامده است. و لذا در فرمایشات حضرت امام و شرحی که 

تدلیس نیامده است. اما در مکاسب آمده و آقاي خوئی و آقاي تبریزي و آقاي مکارم هـم بحـث کـرده انـد.  ،دارند
در بعضی نیست. تدلیس ماشطه اولین بحثی است که به عنوان امـر محـرم مطـرح وکتب قدما هم در بعضی هست 

ایـن هـم  ،است که تدلیس ماشطه و آرایش گري که انجام می شـدشده است. و طرحش هم در اینجا به دلیل این 
تدلیس می کردند.  ،امري بوده که در باب ازدواج انجام می شد که براي اینکه کسی را عروس بکنند. و ازدواج بکند

و آرایش گري می کردند. و خودش یک پدیده رایجی بوده و در روایات هم اصل ایـن آرایـش گـري و حکـم آن 
در سطح  هو امروز .. و هم معامله و کسب به این تدلیس، که قدیم خودش یک شغل و حرفه بوده استمطرح است

 .هم بحث کبروي ،خیلی وسیع تري به عنوان شغل و حرفه در آمده است. و لذا اینجا هم بحث صغروي مهم است
مطـرح مـی  همانی بود که قبالً حکم ،اگر روایات خاصه نبود بحث کبروي به دلیل اینکه روایات خاصه دارد. و االّ

حرام نیست. اما بـه  حرام است. ولی وضعاً اشتغال به آن تکلیفاً ،کردیم. که اگر حرمت چیزي در محدوده ثابت شد
 لحاظ صغروي و به لحاظ روایات خاصه اینجا باید بحث شود.

 بیان حکم کلی بحث: مقدمه 
از  در جایی که موجب حرامی نشـود، مشاطت یا تزین نه تدلیس، اصل ،که اصل آرایش کردنحکم کلی این است 

و در بعضـی از جاهـا  .نظر شرعی مانعی ندارد. اگر در حدي که تزین موجب حرام نشود. براي افراد مانعی نـدارد
تزین هم می گوید اعم از این است که لباس خوب بپوشد و قیافه اش را مرتب کند. اصل تزین بما هو هو ، اصـل 

البته با یـک حـدودي، یکـی بحـث  ،ن است که مانعی ندارد. در یک مواردي ترغیب هم شده استاین حداقلش ای
اینکه افراد در جامعه و در روابط میان خودشان آراسته باشند. تزین به معناي آراستگی، آراستگی در قیافه در لبـاس 

ن عمومی است کـه در جامعـه میـان در نظافت، اینها همه به نحوي مفاهیم آراستگی را می رساند. این یک نوع تزی
افراد مورد ترغیب قرار گرفته است. و این از چیزهایی است کـه جـاي بحـث فقهـی مفصـل دارد. و در بعضـی از 

  .این امر مطلوب است ،روایات مذمت شده که کسی نظیف و مرتب نباشد. و امثال اینها

 :اصل آراستگیحد وحدود 
 باشد.ندر آنجایی که تغییر خلقت .1
 نباشد.و تبذیر تصرف.2
 نباشد. تهییج شهوانی .3
 نباشد. زن براي مرد و مرد براي زن اجنبی .4
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تا این حد آراستگی و تزیین خوب و مطلوب است از نظر اسالم در روابط میان انسانها دست کمش این است کـه  
طبق ترغیباتی که در روایات و اینها آمده است. این یک بحث است که در جاي خـودش  ،یک مستحب مؤکد است

 باید جامع و مبسوط روایات و اخبار و احادیثش را انسان بررسی کند.

 مورد تأکیدآراستگی: موارد
که  یکی بحث آراستگی در مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد. البته زینت در بعضی از روایات گفته شده است.1

عمامه است. و فقط مقصود از زینت عمامه نیست، آراستگی و لباس مناسب و عطر و نظافت وانگشـتر و اینکـه بـا 
هیئت مناسب و جمیلی وارد مسجد بشود. و در محضر خدا حضور پیدا کند. و در عبادت و در نماز و اینها این هم 

امه، اینها ثواب را بیشتر می کنند. یعنـی هـر چقـدر در روایات هست که لباس هر چقدر بیشتر باشد. مثال عبا و عم
ثواب بیشتري دارد. این تـزیین در اینجـا، بخشـی از ایـن  ،بیشتر اجزاء عالم ماده در محضر خدا همراه انسان باشد

مصادیق این زینت عالوه بر قاعده کلی در موارد خاص می گوییم. بخشی از اینها چیزهاي ثابتی است که در خـود 
در  کر شده است. مثل عمامه اینطور است. یا عبا اینها مصادیق زینت هستند. بخشی هم متغییر است. مـثالًروایات ذ

روایات و اینها دارد که موي پیامبر اکرم یا گوششان ریخته بود. آنوقت متداول زینت بود. ولـی االن معلـوم نیسـت 
د. این یک مورد خاصی است عالوه بـر مـورد این را زینت بدانند. اصلش این است که خذوا زینتکم عند کل مسج

 کلی که تأکیدي دارد.
تزین زن بـراي مـرد اسـت. و حتـی تـزین مـرد بـراي زن در روابـط  ،مورد دیگري که تأکید فراوان شده است.2 

خانوادگی و زناشویی و زن و مرد، نه مطلق محارم، زن و مرد، زوجـین ایـن هـم از مسـائلی اسـت کـه در ابـواب 
البته براي زن تأکید بیشتري شده است. کـه زن  ،ستاو این روایات متعدد است و طرفینی هم  .ح آمدهمقدمات نکا

براي مرد تزین کند. حتی روایاتی دارد که ال ینبغی بالمرأه عن تعطل نفسها و زوجها و لو بقالده و لو کانـت مسـنه، 
عرض می کنم. خود ائمه هم  ست که اجماالًکه این هم در روایات به آن تأکید شده است. معکوسش هم همینطور ا

می فرمایند که همانطور که مرد رغبتهایی دارد زن هم رغبتهـایی دارد. البتـه درجـه ایـن متفـاوت اسـت. تأکیـد در 
 روایات خیلی متفاوت است. 

 :تزینمعناي عام 
و هم امور دیگر را می گیرد.  و زینت هم لباس را می گیرد. و هم قیافه را می گیرد. و هم نظافت را می گیرد. تزین

عطر و اینها اگر در زینت هم نباشد. در روایات خیلی به آن تأکید شـده اسـت. خضـاب هـم در روایـات در حـد 
 استحباب دارد. بعید نیست زینت که می گوییم اینها را هم بگیرد. و همه اینها یک چهارچوبهـایی دارد. کـه اجمـاالً

 گفتیم.
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 :تغییرات چهره حکم
بـه نفـس را مـا  رآنوقت باید ببینیم که اضـرا،این اگر ضرري برساند ،هاي جراحی و اینها براي تزیین و اینها عملیه
حـرام اسـت، حـرام  یا بعضی از مواردش را، که بین فقها اختالف است. اگر بگویـد مطلقـاً ،تحریم می کنیم مطلقاً

یا اینکه غش برایش صادق باشـد. و البتـه بعیـد  است. یا اینکه مستلزم نگاه نامحرم باشد، آن هم جاي بحث است.
است که صادق باشد. براي اینکه دختري قیافه اش را عوض می کند زیبا می شود و چهره زشت او تغییر پیدا مـی 

ور شده است خود این خدعه اي است. اگر طرف نداند که بـا طکند. مگر اینکه بگوییم همینکه با عملیه جراحیه این
ده است. بدون جراحی اینجور نبوده است. این ممکن است اشکال پیدا کند. و لذا ایـن هـم یـک ور شطجراحی این

نکته دیگري است که عملیات جراحیه و عمل جراحـی و جراحیهـاي پالسـتیکی و و جراحیهـایی کـه بـه منظـور 
اشـد و امثـال ایـن زیباسازي چهره و اعضاء و جوارح انجام می شود. اگر اضراري در آن نباشد و نگاه نـامحرمی نب

زگیل را بر می دارد. و یا زگیل برایش  معلوم نیست. اشکال و مانعی داشته باشد. اگر للعالج باشد مانعی ندارد. مثالً
 ،ضرر دارد. و مشکالتی دارد که باید عمل بکند که آن واجب است. و مانعی ندارد. اگر هیچ کدام از وجوه را ندارد

آنجایی که مرضی را معالجه می کند. یا اینکه چهره  ست. این محل بحث است. و االّفقط براي تزیین و زیباسازي ا
آنجا ممکن است بگوییم الزم است آن کار را بکند. یعنی آن چهره کریه کـه موجـب تنفـر  ،کریهی پیدا کرده است

 دیگران می شود. ال یبعد که آنجا قائل می شویم به اینکه باید این کار انجام شود. 

 :بالمعنی الخاص تزیین
به معناي اینکه گاهی هم واجب  ،یجوز ،این بخشش اگر براي معالجه باشد نحو تغییر چهره بعملیه الجراحیهیعنی به  

است. گاهی جواز به معنی العام است یا جاهایی جواز مطلق دارد و گاهی هـم جـواز اسـتحباب دارد. گـاهی هـم 
باشد. جاي دیگري هم باز این تغییـرات چهـره اي اگـر در جـایی  واجب می شود. و اگر براي دفع ضرر و معالجه

و قابل معالجه است. این هم ال یبعد که بگوییم واجب است بـه  است انجام ندهد نوعی اظالل است . چهره تنفر زا
بـه کما اینکه این در عملیات جراحیه تزیینی است. در غیر تزیینی هم اینطور است. بچـه اش  ،عناوین کلی و ثانوي

 دنیا آمده و پایش کج است. اگر در همان سه روز اول گچ بگیرد درست می شود. 
بنابراین تزیین یک بحث کلیش آن بود. تزیین با عملیه جراحی هم براي معالجه مانعی ندارد. بلکه ربما یجوز، قسم 

اسـت او را دومش هم آنجایی است که موجب تنفر و کراهتی در شخص بشود یـا آسـیب جـدي کـه همیشـه بنـا 
 همراهی کند. این هم بعید نیست که بگوییم با عناوین ثانویه واجب است. 
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 :تزیینبحث جمع بندي 
محرم و نامحرم نباشد و شهرت و امثـال  ،چهار قید. که تهییج شهوانی نباشد ،حکم اولیه اش استحباب است با سه

ربمـا تعـرض ، و می شـود  مسجد مستحب مؤکد در و اینها نباشد. با اینها مستحب می شود. در روابط زن و شوهر

یا موجب فتنه یا اعانه بر  ،ایذاء می شود ب، آنجایی که اگر این نباشد موجعلیه عناوین أخري یوجب وجوب التزیین
اثمی باشد. زنی که اعتنایی به این امور ندارد و موجب این می شود که شوهرش در گناه بیفتد. بـا عنـاوین اولیـه و 

 حکم این است.  ثانویه این

 بدون تغییرات : تزیینتزیینمقام اول بحث 
ربمـا یجـب ولی تغییرات متعارف است. این تزیین مستحب مع شرائط، و یتأکد استحبابه فـی مـوارد. و  ،تغییر دارد

  لعناوین ثانویه

 تغییرات بدنتزیین با  :بحث تزیین دوممقام 
فقط براي تزیین است. آن هـم  ،اگر براي معالجه نیست ،د یجبعملیه جراحیه اگر براي معالجه باشد که یجوز و ق

بلکـه گـاهی واجـب مـی  ،اگر در آن اضرار نباشد. و عناوین ثانویه مثل نگاه نامحرم و امثال اینها نباشد جایز است
 بعید نیسـت. بـراي اینکـه ،شود. اما اگر اضراري در آن باشد آن اشکال دارد. اینکه غش یا تدلیس هم حساب شود

 اگر کسی نگوید و این کار را انجام بدهد. ممکن است بگوییم این هم نوعی غش در ازدواج و اینها است.
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