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 87-88               79جلسه 

 حلق لحيه/   محرمه مكاسب
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                            

 » حلق لحيه« حرمت 
 نظر مشهور و عامهدر »  حلق لحيه« 

نگـاهي   اجماالً...عامه جناب آقاي خرازي آمده كه مالحظه مي كنيد در نقل اقوال اينجا در اين بحث كه به منابعش 
كرده ام از كالم ايشان نقل مي كنم كه ايشان دارند كه در ميان عامه اينطور است كه اكثر عامه مثل حنفيه و مالكيه و 

نقل شده و شافعيه گفته انـد كراهـت    الفقه علي المذاهب االربعه حنابله قائل به حرمت حلق لحيه شده اند اين از
 .دارد حنفيه و مالكيه و حنابله قائل به حرمت شده اند

نقل شده و شافعيه قائل به كراهت شده اند و از كتبي از عامه هم نقل مي  الفقه علي المذاهب االربعهطبق آنچه كه 

كه در اين ادعا شـده كـه ايـن امـر حـرام اسـت و        خالف للمسلمينكتاب تاج يا كتاب ما ال يجوز فيه كنند مثل 
 بعضي هم ادعا كرده اند كه جمهور مسلمين مي گويند اين حرام است. 

به هر حال در بين عامه طبق آنچه كه از اين كتاب علي المذاهب اربعه نقل شده در بحث حلـق لحيـه ايـن نظريـه     
ك نظريه غير مشهور كه كراهت است گـر چـه در بعضـي كتـب     وجود دارد يك نظريه مشهور كه حرمت باشد و ي

عامه هم نقل شده كه بعكس گفته اند كه جمهوع قائل به كراهت هستند و بعضي مثل حنفيه قائل به حرمـت شـده   
اين است كه مشهور بين عامه قائل به حرمـت هسـتند و مثـل    نقل شده  كتاب الفقه علي المذاهباند اما بيشتر در 

 ي كه كمتر هستند قائل به كراهت هستند. شافعيه و بعض

 برخي خواصنظر در »  حلق لحيه« 
اما عند الخاصه اينطور كه اينجا نقل شده كه مرحوم مجلسي اول حلق لحيه را به اكثر علماي شيعه و خاصه نسبت 

حرمت حلق لحيه آن را نسبت به مشهور يعني است كه كتاب اخالقي  در حلية المتقينداده اند و مجلسي دوم هم 
داده اند. از مرحوم شهيد اول و ثاني هم اقوالي نقل شده كه آنها هم اين را نسبت مشهور داده اند در كلمات عالمه 
فخر المحققين مرحوم شيخ بهائي و بعدها صاحب جواهر و شيخ انصاري و بزرگان متعـددي كـه جـزء متـأخرين     

ي كنند كه مالحظه مي كنيد. اين آن چيزي است كـه در اينجـا   هستند قائل به حرمت شده اند و شواهدي هم نقل م
در اقوال نقل شده است عمده بزرگاني كه اينجا نقل شده مشهور اين را مي گوينـد امـا شـخص معتبـر مهمـي كـه       
مشخص شده باشد كه قائل به كراهت دارد يا حرمت ندارد چنين چيزي در بين زمان مرحوم عالمه و بزرگاني كـه  

  .اند نبوده در دوره هاي معاصر بعضي قائل به كراهت شده اند. اين يك مسأله استچنين بوده 
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 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
طور كه يك فحص اجمالي از خود من است و بيشتر نقل از كاري است كه ايشان انجـام داده انـد ايـن     بنابراين آن

و مشهور هم همان است ن مشخص در بين قدمايشان است كه در بين عامه قول به حرمت و كراهت هر دو با قائال
از بزرگان مطرح كرده اند و قائل يادي حرمت است و افراد نادري هم قائل به كراهت شده اند. در بين خاصه عده ز

به حرمت هستند حرمت را به مشهور نسبت داده اند و خودشان هم قائل به حرمت شده اند و قـول كراهـت قائـل    
ولي در بين متأخرين بعضي چنين قولي داشته اند. تفاوت عامـه و  است در قدما وجود نداشته مشخصي از بزرگان 

اينجا اين است در حقيقت مشترك بين عامه و خاصه اين است كه به مشهور يا به حرمت  هـم در عامـه    خاصه در
شافعيه و بزرگانشان قائل  مثالًهم در خاصه نسبت داده شده است اما قول به كراهت در عامه قائالن مشخصي دارد 

اين يك مشـترك   .به كراهت شده اند در بين خاصه در آن حلقه هاي چنين قائالن مشخصي به كراهت وجود ندارد
 و متفاوت در اقوال عامه و خاصه در اين بحث است. 

 » حلق لحيه« در  مرجوعيت
، مرجوحيتي كه مشترك بين حرمت لخاصةبين العامة و اعليه است  نكته ديگر اينكه اصل مرجوعيت اين امر متفقٌ

 در بين فقها وجود نداشته و ندارد.  اصالًو كراهت است و قول به اباحه به معناي خاص و جواز به معناي خاص 

 » حلق لحيه« طراح بحث 
سوم اينكه در يك رساله اي كه آقاي خرازي از آقاي استادي نقل مي كنند رساله اي بـه نـام التحقيـق حـول حلـق      
لحيه، اين رساله را آقاي استادي نوشته اند و علي القاعده از نقل اينجا بر مي آيد كه ايـن رسـاله تتبـع زيـادي دارد     

طور اسـت   ايشان هم يك ذوق تتبعي خيلي خوبي دارند. نكته سوم كه از كتاب ايشان نقل شده و في الجمله همين
در كلمات فقها و خاصه مطرح نشده بود اين خيلي نكتـه   اصالًاين است كه موضوع حلق لحيه تا قبل از قرن هفتم 

و قبل از است مهمي است بنا بر نظر ايشان در واقع از همان زمان شهيد اول و اينها در قواعد اين بحث مطرح شده 
شهيد اول در كتب متقدمين مبسوط و خالف و نهايه و امثال اينها و كتبي كه در صـدر اول مرحـوم مفيـد و شـيخ     

كـه اگـر   اسـت  بزرگان صدر اول اين بحث را متعرض نشده اند اين هم نكته اي است كه اينجا ادعا شده  طوسي و
اين شهرت در اينجا بنـابر هـيچ قـولي ارزش نـدارد بـراي اينكـه در        آن وقتاين نكته اي كه ادعا شده تمام باشد 

ا هم بيشتر بـه همـين مائـل هسـتيم و     شهرت بعضي كه برايش اعتباري قائل نيستند كما اينكه ما هم علي االصول م
بعضي هم كه براي شهرت ارزشي قائل هستند شهرت در طبقه اولي كه متصل به اصل معصوم است و يـا در زمـان   
حضور معصوم يا در زمان غيبت صغري يا اصل بعد از آن است آن شهرت ها است كه مي شود گفت كه با شهرت 

است و به تأييد معصوم رسيده و روايت يا نقلـي بـوده كـه بـه دسـت مـا       مي توانيم بگوييم اين متلقاي از معصوم 
اين نظريه هم اگر كسي بپذيرد اين كبري منطبق بر ما نحـن فيـه نيسـت    بنا بر  .د به آن اعتماد كردشومي نرسيده و 
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ان چون طبق اين ادعا اين صغري در اينجا محرز نيست و گفته مي شود كه طرح موضوع در كتب فقهـي از آن زمـ  
يم در بعضي از كتب مثل مبسوط كناست. اين هم نكته اي است كه ايشان گفته اند في الجمله اگر تتبع تامي عرض 

كه بيشتر در همان كتاب طهـارت و  است اين بحث مطرح نشده  ظاهراًيم كنو اينها در همين سلسله اعرابي كه نگاه 
  .آداب حمام و اينها آمده در آنجا مطرح شده است

 » حلق لحيه« اريخ طرح مبحث الف. ت

جاي تحقيق بيشتري در اين باب در دو سه جهت وجود دارد يكي اصل اين ادعا كه طرح موضوع مربوط به شـهيد  
و هـذه المسـأله   اي بحـث در كتـب فقهـي مطـرح شـده      اول به بعد و قرن هفتم به بعد است از ششصد و خورده

ه كه ادعا شده قابل مطالعه بيشتر  ولي بعيد نيست كـه اينطـور   اصل اين در كتب خاص غيرمطروحة قبل هذا القرن.

 سلسلة الينـابع الفقهيـه  د كه من هم در شوباشد چون تتبعشان تتبع مناسبي است ولي درعين حال اين بايد بررسي 
يد خوب است. اين يك موضوع  است كه گرچـه فـي   كندقتي مي كنم شما هم اگر  نرم افزارها و اينها هم جستجو 

مله مي شود تأييد كرد اما قابل مطالعه بيشتر است. اين يك موضوع است گر چه ما براي شهرت فتـوائي اعتبـار   الج
 زيادي برايش قائل نيستيم. 

 » حلق لحيه« ب. بررسي روايت در باب 

 اشـته در اين بحث اگر شهرتي هم وجود د يم اين است كهكنموضوع دومي كه راجع به نكته سوم بايد به آن توجه 
باشد خيلي نمي شود به آن اعتماد كرد حتي شهرت بين القدما، علتش اين است كه در اين موضوع روايات وجـود  
دارد و شهرت و اجماع  موضوعي كه روايات در باب آن وجود دارد ارزشي ندارد چون مأخوذ از روايات اسـت و  

 د. شوبايد تكليف روايات روشن 

 »شهرت « ج. عدم داللت 

م اين است كه حتي اگر روايات هم نبود اين شهرت را ما به لحاظ صغروي قبول نداشتيم. يا اصـل  موضوع سوم ه
  .كبراي اينكه شهرت مي تواند دليل باشد اين اصل كبري را قبول نداريم

 » حلق لحيه« د. عدم توجه شيعه به مبحث 

وضوع در كتب عامـه هـم اينطـور    موضوع چهارم در نكته سوم اين است كه يك سؤال اينجا مطرح است كه اين م
ولـي  است است ظاهر اين است كه اينطور نيست و ظاهر اين است كه عامه قبل از قرن ششم هم در كتبشان مطرح 

اين هم قابل مطالعه بيشتر است شايد هم در تحقيقات حلق لحيه جناب آقاي اسـتادي شـايد ايـن موضـوع مطـرح      
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يا نه؟ و اگر مطرح بوده است مطرح بوده  آن وقتاشد كه آيا در كتب باشد. اين هم يك سؤالي است كه مي تواند ب
 د استشمامهايي كرد كه در نزد شيعه يك چيز مسلمي نبوده است.شومي ولي فقهاي شيعه به آن نپرداخته اند شايد 

  شهرت رواييو. 

د گفت شهرت روايي دارد يـا نـدارد ولـي اصـل     شوع پنجم هم اين است كه به لحاظ روايي البته اين بحث وضمو
رواياتي در اين موضوع وجود دارد كه روايات را بعد مي بينيم اما شهرت روايي كه كثـرت نقـل باشـد و در كتـب     
متعدد باشد بايد ببينيم به اين حد از شهرت مي رسد يا نمي رسد به اين هم بعد توجه خـواهيم كـرد. اصـل اينكـه     

اما اينكه به حد شهرت روايي مي رسد يا نمي رسد بايد بعد بـه  است عامه و خاصه مطرح موضوع در كتب روايي 
 اين توجه داشته باشيم. 

 » حلق لحيه« هـ . بعد اخالقي مبحث 

موضوع ششم در ذيل نكته سوم اين است كه بايد ديد كه اين بحث در كتب اخالقي چطور بوده است اين هم قابل 
يـك بعـد   قي در باب فقه نوشته نشده بيشـتر  ن هم جاي مطالعه دارد كه در كتب اخالتأمل و دقت بيشتري است اي

د كه آيا اين مسأله قبل از قرن ششم مطرح بوده يا نه؟ بحث آداب و شواخالقي به آن معناي عام دارد و بايد مطالعه 
كنند و چيزهايي كه جزء آداب سلوك كه مي آورند در حليه المتقين و اينها آمده كه شارب را بزنند و ريش را بلند 

 شخصي و فردي است كه در كتب اخالقي آمده است. اين هم جاي تأمل دارد. 

 ي. دليل عدم طرح در كتب اخالقي

اين خيلي امر روشني است كتب اخالقي كه من گفتم اين است كه اگر ببينيم در آن اعصار قبل در اخالقـي مطـرح   
رمت نبوده اند و در حد كراهت قائل بوده اند و در كتب اخالقيشان اشاره اي د بگوييم فقها قائل به حشوبوده شايد 

به آن كرده اند يا به مالحظه اين است كه چون قائل به روايات معتبري ندارد حتي روي كراهتش هم چيزي نبـوده  
ست كه يا به در واقع اين نكته هفتم است كه چرا طرح نشده است اين چرا طرح نشده مطلب هفتم ذيل اين ااست 

خاطر اين است كه احاله به كتب اخالقيشان كرده اند معنايش اين است كه قائل به كراهت بوده اند يا به خاطر اين 
است كه چون روايات معتبري نمي ديددند طرح نكرده اند اين هم معلوم مي شود كه كراهتش هـم خيلـي معلـوم    

 اين كمي بعيد است كه بگوييم توجهي به آن نداشته اند. نبوده يا اين است كه توجهي به موضوع نداشتند كه 
د تا حـدي  شومي اينطور  حتماًمي شود اينجا گفت كه عدم طرحش در كتب فقهي بنا برا ينكه  احتمالبنابراين سه 
 اينطور نيست كه در كتب مبسوط و نهايي و غنيه و اينها كه به همه شان پرداخته اند به اين نپرداختـه  .اينطور است

اند عدم پرداختن اين به طور كلي تا قرن ششم يا اينكه به طور گسترده به اين موضوع پرداخته نشده يا روي عـدم  
است يا اين است كه توجه داشته اند ولي به كتب اخالقي ارجاع داده اند معنايش ايـن   احتمالتوجه است اين يك 
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عدم طرحشان به خاطر اين است كـه روايـات را معتبـر    است كه قائل به كراهت هستند يا اينكه توجه داشته اند و 
را  احتمالنمي ديدند معنايش اين است كه حتي مي شود از عدم طرح بفهميم كه قائل به كراهت هم نبوده اند. اين 

درستي نيست. اين همه محرمات كه سيره هاي قـوي در مـورد آنهـا وجـود دارد      احتمال اصالًمي شود گفت ولي 
نمـاز كـه    مـثالً يشتر بگويند كتاب فقه روي اوضح واضحات مي آيد  فتوي مي دهد و تأكيـد مـي كنـد    بايد ب اتفاقاً

اگر ايـن قـدرت و قـوت جـا      آن وقتدر همه كتب فقهي آمده الربا محرم در همه كتب آمده است  الصالة الواجبة
افتاده بود كه در كتب فقهي نبايد اسمش را ببرد مي گويند همه مي دانند سيره فقهاي ما اين نيسـت. اعانـه ظـالم و    

ين ابراي ما اين را مطرح كرده اند. بناولي همه فقه است  غناء كه در دربارها سرتاسرشان فسق و فجور و غناء بوده
ضعيف اسـت كـه بـه     احتمالمي فرماييد بعيد نيست كه باشد ولي پيش من آنقدر اين  چهارم پنجم كه احتمالاين 

د ولي در عين حال وجهي برايش نمي بينيم. آن را بايد ديد. البته اينها مؤثر است اگر شوذهنم مي آيد كه نبايد طرح 
 ه اين را تضعيف مي كند. دو سه موضوعي كنار هم ببينيم كه آن مطرح بوده و نشده اين باز مؤيد اين مي شود ك

 در مكاسب محرمه»  حلق لحيه« موضوعيت طرح 
مطلب چهارم اين است كه علت طرحش در اين موضوع اين است كه اين از آن محرماتي است كه بـا آن اكتسـاب   

كـه  هم انجام مي شود اكتسابي كه اجير مي شود و پول مي گيرد سلمانيهاي قديم يا حالفه واينها كارشان اين بـود  
ريش مي تراشيدند و لذا از اين حيث در اينجا مطرح مي شود كه عمل محرم را براي اين اجرت مـي گيـرد و لـذا    
بحث در اينجا هم در دو مقام قرار مي گيرد يك مقام اين است كه اين كار حرام يا مكروه است يك مقام اين است 

 حي دارد. كه اكتساب به اين امر چه حكمي دارد؟ كه البته اين حكم واض

 در عرف»  حلق لحيه« مطرح بودن 
و موجـود  است نكته پنجم اين است كه اين بحث از موضوعاتي است كه به نحوي در كتب تاريخي و اينها مطرح 

مطرح بوده كه داشتن محاسن و حلق لحيه هر دوي اينها از چيزهايي اسـت   ظاهراًبوده است و در اقوام گذشته هم 
همه تاريخش داشته هم خود محاسن هم شارب انواع و اقسام مدلها و شيوه هايي بوده كه  كه سابقه زندگي بشر در

و مطرح بوده يعني موضوعي نيست كه بگوييم گوشه و كنار بـوده  است و چيز خيلي ساري و جاري است از قديم 
و در اقوام مختلـف   مي خواهيم بگوييم يكي از امور مهمي است كه در دربارها و ميان مردم و جاهاي مختلف بوده

هم سبك هاي مختلف زندگي در اين زمينه بوده به اين نكته بايد توجه داشت كه موضوع يك موضـوع مخفـي يـا    
قليل االبتالء نيست موضوع آشكار كثير االبتالء است و عرفها و تقاليل مختلفي در اين زمينه هميشه وجود داشـته و  

 ت. ملموس در زندگي بوده اس لذا مسأله كامالً

 » حلق لحيه« ادلة حرمت 
 عمده اين است كه ببينيم ادله حرمت چيست؟ 
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 ادلة قرآني
ما از كتاب شروع مي كنيم گر چه بحث سيره و شهرت هم وجود دارد است اولين دليلي كه براي حرمت ذكر شده 

  :ولي از كتاب و روايات به اين ترتيب جلو مي رويم

 سوره نساء 120ة آيدليل اول: 
اين آيات را من مي خوانم كـه از   است.اولين دليل اين آيه شريفه از قرآن است و اين آيه صد و بيست سوره نساء 

منْ دونه إِلَّا  دعونَينْ اين از شرك، إِ دايبِاللَّه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بع شْرِكيمنْ و «. آيه صد و شانزده شروع مي شود
ايـن هـم    لعنة اهللا. دايمرِ طَانًايإِلَّا شَ دعونَيإِنْ « َ .اينها بتهايي كه اناث هم تلقي مي شد آنها را مي خوانند . » إِنَاثًا

  ». إن يدعون إال شيطان مريداً

 سوره نساء 120ة آيسخنان شيطان در 
  است: شدهدر اينجا پنج شش موضوع از شيطان نقل  آن وقتقال  

 انسانالف. مترصد احاطة بر 

مي دهد كه ن است آنها را مي گيرم. اين نشان افرادي كه سهم معين م ». مفْرُوضًا بايلَأَتَّخذَنَّ منْ عبادك نَص «يك 
 در صدد احاطه و واليت بر آنهاست. 

 ب. گمراه نمودن انسان

ملَّنَّهلَأُضكيد و نون تأكيد است ت و الم تأاين دو آنها را گمراه مي كنم همه اينها با تأكيدا و 

 ج. پروراندن آرزو در دل انسان

اين سه در دل آنها آرزوها مي پرورانم. همين آرزوهاي مـادي سرچشـمه و سـر رشـته رفـتن بـه سـمت         ألمنيهمو
 معاصي است. 

 د. بريدن و سوراخ كردن گوش چهارپايان

ند. كه اصل كنآنها را امر مي كنم كه گوش چهار پايان را ببرند و سوراخ  ». آذَانَ الْأَنْعامِ بتِّكُنَّيولَآمرَنَّهم فَلَ «چهارم 
اينجا با قرائني كه آنجا داشته مقصود كلي بريدن يا سوراخ كردن گوششان نيست اينها را بدون اينكه حجت شرعي 

اني شده براي بتها، د و قربشوداشته باشند گوششان را سوراخ مي كردند و مي بريند به عنوان اينكه اين بايد قرباني 
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و نمي شود كسي اينها را بكشد و گوشتش را بخورد. يعني براي خدايان و بتها مي شد و نمي شد اينها را ذبح كرد. 
 در حاليكه چنين مبنا و منشأ شرعي نداشت. 

 » خَلْقَ اللَّه رُنَّيغَيفَلَ «به  رامو. 

 تَّخذيومنْ  «ند. دهآنها را مأمور مي كنند كه خلقت خدا را تغيير  ». لْقَ اللَّهخَ رُنَّيغَيولَآمرَنَّهم فَلَ «پنجم اين است كه 
پنجمين چيزي كه  ». إِلَّا غُرُورا طَانُيالشَّ عدهميوما  هِميمنِّيو عدهم. ينًايمنْ دونِ اللَّه فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِ ايول طَانَيالشَّ

آنها را فرمان مي دهم كه خلقـت خـدا را    ». خَلْقَ اللَّه رُنَّيغَيولَآمرَنَّهم فَلَ « در اين آيه به شيطان نسسبت داده مي شد
ند. اين همان فرمان دروني است كه شيطان به انسان مي دهد همان وسوسه هايي است كـه شـيطان در دل   دهتغيير 

 . اينكه ليغيرن خلق اهللاتا انسان بر مي انگيزد 

 » حلق لحيه« در  » خَلْقَ اللَّه رُنَّيغَيفَلَ« شمول 
به اين فراز آيه كه پنجمين سخني است كه شيطان با خدا مطرح كرد استدالل شده است. به اين بيان كه مقصـود از  

د و يكي از تغييرات خلقت خدا اين است كه براي مردها محاسـن  دهاين است كه خلقت را تغيير ليغيرن خلق اهللا 
د اين تغيير در خلقت است و آيه هم تغيير در خلقت را مذمت مي كنـد  كناست كه كسي محاسن را بتراشد و حلق 

شامل حلق لحيه مي شود و تغيير خلقت در اين آيـه   يغيرن خلق اهللاو مذمت در آيه هم در حد حرمت است. پس 
 ده به شكلي كه ظهور اوليه اش حرمت است و همان كار شيطان است. مضمون ش

 » خَلْقَ اللَّه رُنَّيغَيفَلَ« مفهوم 
اين آيه شريفه كه به آن استدالل شده است. در اين جمله اي كه فليغرن خلق اهللا. در بررسي اين استدالل بايد ببنيم 

تدالل كه اولين دليل است و در كتب فقها هم آمـده بايـد   كه تغيير خلق و خلقت يعني چه؟ و لذا در بررسي اين اس
 يم و ببنيم كه تفسير اين ليغرن خلق اهللا چه مي شود. كنبه اين نكته توجه 

 »  خَلْقَ «الف. معناي 

بايد توجه داشته باشيم كه خلق در اينجا معناي مصدري نيست معناي اسم مصدري است چون تغيير عمل خدا  اوالً
ست و كسي نمي تواند در فعل خدا دخالت كند و لذا خلق در اينجا به معناي اسم مصدري اسـت  كه مال خودش ا

كه حاصل خلق است. اسم مصدري هم كه اينجا مي گوييم يعني محصول فعل مقصود است چون اسـم مصـدر دو   
بينـيم و وقتـي   جور معنا پيدا مي كند يكي اينكه خود فعل را ما يك بار منسوب مي بينيم و يـك بـار مسـتقل مـي     

مستقل ببينيم اسم مصدر مي شود يكي اينكه اين فعل محصولي دارد و آن محصول مقصود است و مي شود بگوييم 
خلق به معناي مصـدري يعنـي    ،اين خلق براي مخلوق است. پس در واقع خلق سه معنا مي تواند داشته باشد يكي
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يعني همان فعل منتهي نه از آن حيثي كه منتسـب اسـت ايـن هـم      خلق به معناي اسم مصدري، و دومي،فعل خدا 
 هم خلق به معناي مخلوق مي باشد كه گاهي همين به معناي اسم مصدري است.  و سوم،اينجا وجهي ندارد. 

ظاهرش اين است كه در اينجا چون آن معناي مصدري و اسم مصدري اينجا جور نيست يا معقول نيست ظـاهرش  
يعني مخلوق خدا را، آنچه كه در اثر خلقت خدا ايجاد شده آن را مـي خواهـد تغييـر     خلق اهللا ليغيرناين است كه 

 د. ده

 جمع بندي  

سـوم   احتمـال در باره خلق است ظـاهرش همـان    احتمالپس در آيه نكاتي وجود دارد نكته اول اين است كه سه 
 است كه خلق براي مخلوق است. 

 ؛ مخلوق بال واسط»  خَلْقَ« ب. 
نكته دوم هم اين است كه مقصود از اين خلق مطلق مخلوق الهي نيست بلكه مخلوق بال واسطه خداست و مخلوق 
به وضع طبيعي است علتش اين است كه همه عالم مخلوق خدا است حتي افعال اختياري و فعاليتهاي اختياري بشر 

لوقيت و خلق بـودن نسـبت بـه خـدا     و مصنوعات بشر هم مخلوق خدا است منتهي به واسطه  يك اراده، پس مخ
نسبت به همه چيزها شمول دارد منتهي در اينجا شامل آن نمي شود براي اينكه ظهور ارتكازي در آيه اين است كه 

يعني چيزي كه به صورت طبيعي مخلوق خدا است نه با دخالت اراده بشر، اين مناسـبات حكـم و    ليغيرن خلق اهللا
ني مي گويد او در خلق خدا تأثير مي گذارد و تغيير مي دهد معنايش اين است كـه  موضوع اشاره به اين مي كند يع

د و اال دستكاري او هم مخلوق خداست مصنوع بشـر هـم   دهچيزي به طور طبيعي وجود دارد او مي خواهد تغيير 
اسـم  مصنوع خداست منتهي مصنوعي كه از مجراي اراده گذشته است. اينجا گر چه خلـق بـه معنـاي مخلـوق يـا      

مصدري شامل آن محصوالت و مصنوعات بشر مي شود اما اينجا با مناسبات حكم و موضوع شـامل آن مـي شـود    
يعني آنچه كه به طور طبيعي مخلوق مستقيم خداست آن مقصود در آيه است. اين هم نكته دوم در آيـه بـود. پـس    

لق يعني مخلوق طبيعي صـنع الهـي نـه    مقصود از خلق در اينجا اسم مصدر يا مفعول است دوم اينكه مقصود از خ
مصنوع بشر و لو اينكه مصنوع بشر هم مخلوق به معناي عام و مطلق است خلق بر آن صـدق مـي كنـد امـا اينجـا      

 منظور آن نيست. 

 بر امر غير مجرد»  خَلْقَ« شمول ج. 
چيزهاي ماوراي طبيعي در با قرائن خيلي واضح در اين آيه مقصود از خلق در اينجا آن نكته سوم هم اين است كه 

ال اقـل  اسـت  غير انسان و موجودات اين عالم نيست. يعني خلق مقابل امر است يا اگر نگوييم خلق مقابل امر هـم  
عالم مالئكه و مجرد و اينها را شامل نمي شود چون قرينه اش اين است كه در حيطه دخالت شيطان نيست بنابراين 

ست اين خلق در جايي صدق مي كنـد و شـمول دارد كـه در حيطـه اسـتيالي      با توجه به اينكه اين حرف شيطان ا
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شيطان بتواند باشد و اما آنچه كه فعل مالئكه يا موجودات غيبي و عالم عقود و مجردات و امثال اينهاست مشـمول  
لم د بـه عبـارت ديگـر ايـن شـامل عـا      شـو اين آيه نيست. ولو اينكه خلق معناي عامي دارد كه شامل عالم امر هـم  

نمي دربرمجردات و عالم مالئكه و اينها نمي شود يا به دليل اينكه خلق مقابل امر است و خود كلمه خلق و اينها را 
اينجا قرائن لبي و سياق وجـود دارد و   .مي گيرددربربر يك استدالل آن را هم دربرگيرد كه بناگيرد يا اينكه اگر هم 

شامل آن نمي شود اين هم روشن است كه در جايي كه در فعل اسـت و   قرائن حافه به كالم وجود دارد كه مطمئناً
 آنها دخالت ندارند نمي شود. 

 » حلق لحيه« داللت آيه بر حرمت د. 
 احتمـال نكته چهارم در اين آيه شريفه اين است كه اين آيه داللت بر حرمت مي كند يا نمي كند. در اين زمينـه دو  

  :وجود دارد

 » لحيهحلق « وجه اول: حرمت 

ظاهر همه مفسرين و همه فقها اين است كه داللـت   .اين است كه بگوييم آيه داللت بر حرمت مي كند احتماليك 
طرح نشده هيچ كس در استدالل و كتب تفسيري روي اين بحث نكرده اسـت   اصالًبر حرمت مي كند و اين بحث 

 است چون وعده شيطان را مي دهد و لذا حرام است.مرتكز بسيار جا افتاده در ذهن آنها اين است كه اين امر حرام 

 » حلق لحيه« وجه دوم: عدم حرمت 

ما بر خالف اينكه اين امر اينقدر ارتكاز جـا افتـاده   م داللت بر حرمت نمي كند. هم اين است كه بگويي احتماليك 
ه هر كاري كه شـيطان مـي   د و آن اين است ككندوم را تقويت  احتمالدارد يك شبهه و سؤالي داريم كه مي تواند 

حرام است براي اينكه حتي مكروهـات و تـرك    حتماًكند معنايش اين نيست كه آنچه كه شيطان به آن امر مي كند 
اولي هم به نحوي وسوسه شيطان است ودر همه محرمات و مكروهات و ترك اولي ها به نحوي وسوسـه شـيطان   

د نمي توانيم بگوييم حرام اسـت بلكـه بـا    كند يا وسوسه كنر در آن دخالت دارد و صرف اينكه شيطان به چيزي ام
 حتماًكراهت و امثال اين هم سازگار است. اين به لحاظ اينكه اگر چيزي به شيطان نسبت داده شد نمي شود گفت 

د حـرام نيسـت و مالزمـه اي    كنحرام است. اال اينكه كسي بگويد من اين را قبول دارم كه آنچه كه شيطان وسوسه 
امر شيطان و حرمت امري كه مأمور به آن كرده است اما در اينجا قرائن اين است كه آنچه كه شيطان به آن امر  بين

. سياق سـياق محرمـات اسـت و    » أتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً «مي كند حرام است. براي اينكه قبلش دارد 

رَانًا مبِ   ايول طَانَيالشَّ تَّخذيومنْ  « بعدش دارد رَ خُسـ خَسـ فَقَد ونِ اللَّهنْ دينًـا يم . مهد عـ ـ يو ا   هِميمنِّ مـيو مهد عـ 
نْ   « كه سياق اين خيلي دليليت ندارد ولي اين قرينه دوم كه كه در آيـه مـي گويـد    » إِلَّا غُرُورا طَانُيالشَّ مـيو ذ تَّخـ 
د براي اينكه مـن يتخـذ الشـيطان يـك     كنممكن است داللت  » نًايخَسرَ خُسرَانًا مبِ منْ دونِ اللَّه فَقَد ايول طَانَيالشَّ



 1988 ماره ثبت:ش                                                                                             

                                                            10           

اگر كسي بيايد حرف شيطان را گـوش   يغيرن خلق اهللاكبرايي است كه شامل همه آن موارد قبلي مي شود يعني در 

 . خسر خسرانا مبيناد كن

 جمع بندي

يطان با وسوسه او  با حرمت مالزمه دارد. ممكن اسـت مكـروه   و لذا از نظر فرمول كليش نمي توانيم بگوييم امر ش
ـ ول طَانَيالشَّ تَّخذيومنْ  « باشد اما در اينجا نه به خاطر سياق كه محل بحث است بلكه به خاطر آن ذيل آيه نْ   اي مـ

مي شود گفت اين داللت بر حرمت مي كند. و مگر اينكه كسـي قرينـه دوم را    ». نًايدونِ اللَّه فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِ

د خسارت آشكاري كرده حتـي اگـر   كندر هر كاري كه شيطان آدم را همراهي  خسر خسرانا مبينادر نظر بگيرد كه 
 مكروه باشد ولي در مجموع همه تلقي كرده اند كه اين آيه داللت بر حرمت مي كند. 

 » تَّخذيمنْ « با »  أتخذن «و. رابطة 
ذيل اين هم  » أتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً« كه از نظر ادبي حرف اول اين بود كه است يك نكته اي در آيه 

مي گويـد او مـي گيـرد ايـن اتخـاذ       ». نًايمنْ دونِ اللَّه فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِ ايول طَانَيالشَّ تَّخذيمنْ  و « گويدمي
طرفيني است هر دو همديگر را مي گيرند و كاربرد اين واژه در طرفين كه نوعي اتخاذ و همديگر را گرفتن طرفيني 

 است. به لحاظ تفسيري چيزهاي ديگري هم مي شود گفت ولي فكر مي كنم كافي است. 

 » رُنَّيغَيلَ« هـ . مفهوم 
كه يعني اين هم نكته مهمي است كه تغييري از اين اسـت. تغييـر همـانطور كـه     است رن نكته پنجم بسيار مهم ليغي

د. ايـن مغـايرت آن   شوي او اوالًمالحظه كرديد و مي دانيد يعني تصرفي در شيء كه حالت ثانيه اش غير از حالت 
ند يعني طوري اين خلق و مخلوق خدا را كنحالت در اثر دخالت اين عامل انساني پيدا شده اينها بيايند تغيير ايجاد 

د تغيير يعني مغاير سازي وضع جديد بـا وضـع قبلـي،اين    شوند كه حالت ثانيه اش غير از حالت اولي كندستكاري 
د و عوض كند و جوهر او تحول پيدا شود كه در او انقالب ماهيت الزم كنمغاير سازي اعم از اين است كه  كاري 

د تبدل جوهري شود و تبدل ماهيت و تحول در ماهيت شود ملح كند يا كلبي را استحاله وشانگور سركه  مثالًد شو
د در هر حال هر دو را مي گيرد. تغيير يعني مغاير سـازي وضـع جديـد بـا     كنباشد يا اينكه حاالت عرضي آن فرق 

تغيير يعني تبديل وضع وضع قبل و مغاير قرار دادن اين موجود مخلوق خدا از اين وضع اولش، يا به عبارت ديگر 
معنـا كـرديم    طبيعي شيء يعني با توجه به نكاتي كه گفتيم يغير لخلق اهللا مغاير سازي است و خلق هم چـون قـبالً  

معناي اين دو با همين مي شود كه عامل انساني بيايد وضع طبيعي مخلوق خـدا را بـه همـان شـكلي كـه مخلـوق       
فت فرقي نمي كند. همان ذات يا صفت عرضي كه خـدا بـه طبـع    د. چه ذات چه صكند و تبديل دهخداست تغيير 

 د. كنخودش آن را قرار داده او عوض 
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معناي تغيير اين است اينجا هر دو را مي تواند بگيرد ممكن است آنجا بگوييم كه مي شود يـا نمـي شـود آن بايـد     
ي مي دهد يا در عمق ماهيت شـيء  قرائن خودش را بگيرد اين هيچ قرينه اي ندارد كه بگوييم تغيير در شكل ظاهر

تغيير مي دهد همه اينها را مي گيرد. جزئي و كلي را مي گيرد بنابراين تغيير امري است كه معنايش روشن اسـت و  
  .اطالق دارد

 مطلقاً يا خاصه» تغيير « ي. 
ا مي گويـد مبنـاي   اما نكته ششم كه خيلي مهم است اين است كه آيا اين مطلق تغيير را مي گويد يا تغيير خاص ر

استدالل به اين مطلق تغيير است يا تغيير خاصي كه مالكي داشته باشد كه اينجا را بگيرد و در مقابلش  كساني ايـن  
 را قبول ندارند. 

 
  وصل اهللا علي محمد وآل محمد
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