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 جمع بندي:
یـم کـه بهـره گیـري از حاصل آنچه که دیروز عرض کردیم این بود که بر اساس مفاد روایات یک اصـل عـام دار

این یک قاعده اسـت. کـه  خلق لکم ما فی االرض جمیعاو سخر لکم ما فی االرض جمیعاطبیعت و نعم دنیایی است. 
ره گیري از هاصل عملی اینطور است. ولی فراتر از اصل عملی طبق مفاد آیات و روایات قاعده عامه این است که ب
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ر نگوییم که نوعی شـک ي و منافع اجتماعی این امر آزادي است. و اگتسخیر نعم الهی در جهت منافع فرد ،طبیعت
اصـل  ،ن وجود دارد. با تعابیر مختلفی که در آن آمده است. این یک اصل است. مقصود از ایـن اصـلو تردید در آ

نـه بـه  یعنی قاعده اي است که از ادله لفظیه مستفاد اسـت. ،اباحه عملی نیست. بلکه این مستند به مفاد آیات است
نه اینکه این قاعده مستند به اصل عملـی  ،استناد اصل عملی، به عبارت دیگر دلیل و اماره در این قاعده حاکم است

مفاد ادله لفظیه آزادي بهره برداري از طبیعت و نعم الهـی  و امثال اینها، اصالً اصاله االباحه و اصاله البرائهباشد. که 
و امثال اینها، این یک بحث است که خود این بحث داستانهاي طوالنی دارد  است در جهت منافع فردي و اجتماعی

که از یک طرف به اقتصاد اسالمی برخورد پیدا می کند. از یک طرف به بحث محیط زیست و امثـال اینهـا ارتبـاط 
، گـاهی لی الوجـوبربما یتبدل اپیدا می کند. و ال یبعد به اینکه بگوییم ترغیب و استحبابی در اینجا وجود دارد. و 

هم به خاطر عزت مسلمین و امثال اینها واجب می شود که در صدد تسـخیر طبیعـت بـرود و در صـدد گسـترش 
 استفاده از منابع طبیعی و نعم الهی که در این عالم هست. یعنی اباحه بلکه استحباب گاهی هم وجـوب مـی شـود.

هم به لحاظ اینکه براي چه چیزي اقدام می کند.  ،طی داردالبته این اصل اباحه یا استحباب یک چهار چوبها و ضواب
هم اینکه چه کسی اقدام می کند. هم اینکه در چه شرائطی اقدام می شود. هم اینکه چه آثاري بـر ایـن اقـدام او در 
 طبیعت مترتب می شود. اینها همه حکم و عناوین اولیه و ثانویه دارد. اینکه گاهی ممکن است به خاطر یک ضوابط

اگر شرائط محیط زیست را به نحو وخیمی به  اولی و ثانوي کاري از همین کارهاي تسخیر طبیعت حرام شود. مثالً
هم می زند. الیه ازن را تخریب می کند. شرائط زیست بشر را به هم می پاشد و اینها،  و مسائل گونـاگونی اسـت 

سب محرمه هم جاي ایـن بحـث اسـت. بـراي در مکا که بحث آن در جاي خودش، این یک بحث است که اتفاقاً
اینکه همین امر هم تسخیر طبیعت و بهره گیري از نعم طبیعی، این امر هم می آید متعلق معامالت و اجاره ها قـرار 
می گیرد. این همه کارگران و پیمان کاران و مستخدمان و مأموران دولتی و غیر دولتی که کار گرفتـه مـی شـوند و 

اینکه انرژي هسته اي را کشف بکنند. براي اینکه فالن چاه نفت و معـدن را اسـتخراج بکننـد.  اجیر می شوند براي
بحث اینکه تسـخیر طبیعـت و توسـعه  اقدامی در تسخیر طبیعت بکنند. پتروشیمی و امثال اینها درست بکنند. طبعاً

حدودي دارد. کسـب اینهـا  و حد منابع و فعالیت روي منابع طبیعی و توسعه اقتصادي ، اینها یک واقعیتی است که
، بنابراین اجیر شـدن و اجیـر بل االستحبابهم تابع حدود و ضوابط است. یعنی چون گفتیم اصلش بر جواز است. 

تبـدیل  ،گرفتن و جعاله و عقود و فعالیتهاي اقتصادي که تعلق به امور استخراج معدن باشد. بر پـایی صـنایع باشـد
یا براي هر  ،یا براي جامعه ،ي و تولیدات صنعتی باشد. که براي خود شخص استمواد خام باشد. کارهاي فن آور

بلکه ترغیبی هم در آن ممکن است باشد. این بحث بیشتري دارد. گاهی هم  ،دو است. اینها علی االصول آزاد است
ه خود کار آزاد بود واجب می شود. اجاره و جعاله و اجیر شدن و فعالیتهاي اقتصادي متعلق به این امور هم وقتی ک

اجرت بـر واجبـات مـی  در بحث خودش آنوقت ،مانعی ندارد. البته اگر واجب باشد طبعاً ،و جایز یا مستحب بود
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شود ، اما در یک مواردي هم اینها حرام می شود. آن باید در اینجا مورد بحث قرار بگیرد. آن مواردي که اسـتخراج 
یکی آنجایی است که تصرف در ملک غیر باشد. یـا  ،اردي که محرم استمنابع طبیعی و تصرف در اینها حداقل مو

ملک دولت باشد بدون اذن دولت، این یک مورد می شود. جز انفال است که اجازه حاکمیت می خواهـد. و بـدون 
اجازه بخواهد اقدام بکند. یا ملک اشخاص باشد. کار محرم می شود. یا اینکه عناوین ثانویه تخریب محیط زیسـت 

گی طبیعی وحوش و حیوانات باشد که آن هم منجر به هم ریختگـی دو به هم زدن زنگی طبیعی انسانها باشد و زن
یک حدودي از آن کراهت دارد و یک حدودش حرام است. فقه محیط زیسـت در  محیط زیست می شود. که قطعاً

 است.جاي خودش، جاي بحث دارد. این یک بابی است که فصل جدایی در مکاسب محرمه 

 موارد کسب محرم در تسخیر طبیعت:
 .شخصی یا حقوقی عمومی یا دولتی ،اگر تصرف در ملک غیر باشد .1
 یا موجب اضرار به غیر یعنی اشخاص یا جامعه به طور کلی باشد. .2
 یا منع حکومتی باشد. .3

ه، آنها می آید تخصـیص مـی و سایر ادلخلق لکم ما فی االرض جمیعا، سخر لکم ما فی االرض جمیعا :ادله می گوید 
زند که اینها در اختیار دولت است در اختیار حکومت است. معنایش این است که مستقیم شما نمی توانید یعنی اذن 

آن را نمی گیـرد مگـر اینکـه اذن  خلق لکم ما فی االرضمی خواهد. عین اینکه چیزي که ملک دیگري هم شد باز 
 اشد حرام می شود. و کسب هم حرام است. باشد. و هر جایی که اذن و اینها نب

 :اصل سود گرایی
این یک اصل مهم است. و در فلسفه اخالق و اخالق غربی و اینها خودشان مخالف با این روند هستند. و در دنیاي 
ما هم همینطور است. آقاي سروش یک کتابی دارد به نام تفرج صنع زمان آقـاي هاشـمی و بحثهـاي سـازندگی و 

عد از زمان جنگ و اینها این بحث خیلی مطرح بود. هم بحث دیروز که تجمل و تزین بود و هـم بحـث ورود در ب
توسعه مطرح بود. آنوقت آقاي سروش یک مقاله اي دارد از موضع سنت گرایان غربی، در خود غربیها هم گروهی 

روي در تصمیم طبیعت و تأمین رفاه موقت و فعلی بـه هـر قیمتـی کـه  از سنت گرایان هستند که با این نوع زیاده
باشد. مخالف دارد. و حرفهایی راجع به آن وجود دارد. گر چه این فضاي غالب غرب نیست. روح و تـار و پـود و 
شالوده تمدن غربی آن است. آنجا آقاي سروش حرفهایی دارد که با این سازگار نیست. همان وقت آقـاي هاشـمی 

 سنجانی چیزهاي دیگري می گفت. و حرف و حدیث در این قصه فراوان است. رف
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 بحث: حاصل
ست. اما این اباحه و استحباب در یک چهارچوبهایی است. و آنجایی کـه از ااین بود که اصل اباحه بلکه استحباب 

است که محیط زیسـت یا حرام می شود. و جاي محرم بودنش هم این  ،یا مکروه می شود ،این موازین بیرون برود
یا خالف ضوابط دولتی باشد. این کسب در  ،را به یک شکل خاصی تخریب بکند. یا تصرف در اموال عمومی باشد

چهار صورت حرام می شود. در یک موارد سطح پایین هم ممکن است مکروه باشد. امـا در غیـر آن ایـن  ،این سه
ز خود آیات و اینها بعید نیست که بشـود ایـن را اسـتفاده اکتساب از طریق این فعالیت مباح بلکه مستحب است. ا

التکسب بتسخیر الطبیعه بالعملیات الصناعیه. و ما یشبه من کرد. اما اطالق دارد یا ندارد.  بحثی دارد. این یک بحث، 

کـه ، این در جاهایی که مثال زدیم حرام می شود. اصل این عمل و به طبع آن تکسب به این اعمـال مبـاح بلذالک

الکراهـه أو طبق ضوابط اولی و ثـانوي کـه مشـخص شـده اسـت.  لکن ربما تعرض علیه عناوین أخريمستحب و 

، آنوقت حکم تکسبش در کراهت تابع کراهت اصل عمل اسـت. حکـم حرمـت تکسـبش تـابع الحرمه أو الوجوب
یـا درسـت  ،تسـاآنجایی است که حرام است. وجوب هم می آید جزء صناعات واجبه که حجت در آن درسـت 

 آن خودش یک بحثی در آخر دارد.  ،نیست

 :نبحث تزیّ
 ،تزین و تجمل به این نعم چیزي فراتر از انتفاع و تسخیر است. تزین در واقع پاسخ گویی به نیازهاي ثانوي اسـت 

ینـت نه نیازهاي اولی، بشر نیازهاي ثانویه دارد که یکی از نیازهاي انسـان و خواهشـهاي نفسـانی انسـان همـین ز
تا زیبایی دوستی که در انسانها هست و یک ه هنر دوستی یکی از موارد آن است، خواهی است. زیبا طلبی است. ک

قل مـن نوع علقه و جازبه اي است که در انسانها قرار می گیرد. اینجا هم ما اصلی داریم که عین بحث قبلی است. 

نجا بحث زینت است. علی القاعده بعضی جاها زینت را نزدیـک که ایحرم زینت اهللا التی اخرج اهللا لعباده و الطیبات 
و پایـه و  27/29بار اضافه اي دارد. و جزء چیزهاي ثانوي تر است. نـه چیزهـاي بیـث نعمت گرفته اند. ولی ظاهراً

عنـوان اولیه این نیازها است. این در قرآن این آیه را دارد. و روایاتی هم دارد. که این تزین که می گـوییم و گـاهی 
ی و نظافـت هـم در ایـن ندگتوسع پیدا می کند در خانه و مرکب و امثال اینها، این باز از نظر اسالم این تزین در ز

قرار می گیرد. و آراستگی و لباس و مرکب و اینها هم باز اطالقاتی داریم که این آیه قرآن اساس آن اسـت. و ایـن 
و مالمتیه و صوفیه و اینها جدا می کند. و می گوید بهره گیري  یک مقدار مشرب اسالم را با مشرب مالمت گرایان

از اینها در حد تزین و توسع این مانعی ندارد. ما دراینجا یک اصل اباحه اي هم داریم. و بعید نیست که بر اسـاس 
. در یـک روایات یک نوع استحبابی هم باشد. اما این اباحه بل االستحباب باز در یک چهارچوبهایی قرار می گیـرد

جاهایی اباحه استحباب می شود. در جاهایی این استحباب مؤکد می شود. و یک جاهایی هم ممکن است واجـب 
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بشود. این به لحاظ مواردش از اباحه به استحباب و وجوب می آید. به لحاظ میزان و کیفیتش هم اینطور اسـت آن 
ارد است. از حیث کیفیت و میزان و اندازه هم باز هم ضوابطی دارد. بعضی جاها هم حرام می شود. این از حیث مو

حدود و ضوابطی دارد. اصراف نباشد موجب تحقیر دیگران نباشد. یا حـدودي دارد کـه در بعضـی از ایـن حـدود 
 تکسب به اینها هم تابع این حکم است.  است. طبعاً حگاهی هم مبا ،گاهی مکروه می شود ،حرام می شود

 :تدلیس ماشطه 
رم این است که در این زینت تدلیسی به کار رود. این یکی از اسـتثنائات محـرم تـزیین و تـزین حارد میکی از مو 

است. چهارچوبهایش را باید مشخص بکنیم.  گفتیم تزیین و تزین امر مباح و مستحب و گاهی واجب می شـود و 
تدلیس است. اگر تزیین و  گاهی هم حرام می شود. بر حسب وضع اشخاص و یا موقعیتها یکی از محرماتش همان

این می شود حرام، حرام که شد کسب این آرایش گر هم حرام می شـود.  ،تزین در مقام تدلیس باشد. خدعه باشد
 حرام می شود. ،یا جایز نیست. وقتی تدلیسی شد ،تابع حکم اصل موضع است که جایز است

 تزیین: تکسبموارد حرمت 
 حرم داشته باشد. یکی آنجایی است که اضرار در حد م.1 
 مواردي که در او غش و تدلیس و امثال اینها باشد. .2
تغییر در خلقت باشد. چون بعضی از تغییر در خلقتها حرام است. مثل حضرت امام و گروهـی کـه مـی  .جاي که3

گویند مطلق اضرار به نفس حرام است. یک عده مثل آقاي خوئی می گویند اضرار قتل نفس یا نقص عضـو حـرام 
است. اگر احراز شود که این سرطان زا است و به مرگ منجر می شود ولو به فاصله، حرام است. اگر هم آن نباشد 

ال یبـدین اختالف فتوا می شود. اینها از چیزهایی است که خیلی جاي بحـث دارد. همـین آیـات شـریفه قـرآن، و 

ابرویی که زنها بر می دارند. یا انگشتري کـه دسـت  خود ،، در مورد زن ومردزینتهن اال لبعولتهن یا اال ما ظهر منها

اال ما ظهر منها، ما ظهـر می کنند. یا عینکی که می زنند. اینها تا یک حدي جایز نیست. ولی بعضی چیزها آیه دارد 

باید بحث بشود و در حد صورت و اینها به همین اکتفا کرده اند. ولی عینک متعارفی است ولـو بـه هـر حـال  منها
قشنگ است. ولی این زینت فی ما ظهر منها تلقی می شود یا ابرو برداشتن ما ظهر منهـا اسـت. تـابع عـرف عینک 

است. شهر به شهر روستا به شهر کشور به کشور و زمان به زمان و تیپ افراد همه اینها در این ما ظهر منها و حد و 
ینات اگر تشـبه دارد. در مورد مردها این تز حدودش تأثیر گذار است. و اما براي مردها خودش یک داستان دیگري

 اگر اینها نشود مانع ندارد.    ج شهوانی اجتماعی بشود مانع دارد،مانع دارد. یا اگر تهیی به نساء تلقی بشود،
 
 


	جمع بندی:
	موارد كسب محرم در تسخير طبيعت:
	اصل سود گرايي:
	حاصل بحث:
	بحث تزيّن:
	تدليس ماشطه:
	موارد حرمت تكسب تزیین:


