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 87-88               80جلسه 

   حلق لحيهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

  ادلة حرمت حلق لحيه
موضوع به ادله اي كه براي حرمت حلق لحيه اقامه شده است كه بعد از بيان مقدماتي در بحث در حلق لحيه بود 

  .پرداختيم

 سوره نساء 119اولين دليل: آيه 
و « اولين دليل آيه شريفه سوره نساء بود كه در قصه شيطان و گفتگويي كه با خداوند داشت چنين گفت كه 

ند و دهه من مردم را وا مي دارم كه خلق و خلقت خدا را تغيير كه شيطان مي گويد ك ». الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا
 .ند در اين آيه شريفه چهار پنج مطلب ديروز عرض كرديم كه مالحظه كرديدكندگرگون 

 » خَلْقَ « مفهوم
در آيه چيست؟  » خَلْقَ «اين است كه مقصود از است به اين نكته ششم در آيه مي رسيم كه مربوط به بحث ما هم 

گفتيم  قبالًاز يك جهت نكاتي در خلق  در اين آيه شريفه چيست؟ » خَلْقَ «بحث ششم اين است كه مقصود از اين 

يا خلق خاصي است اين آن نكته بزنگاه است مطلق خلق  » خَلْقَ «كه مقصود از است ولي نكته ششم اين سؤال 
  .استبحث 

  الف. خَلْق مطلق

در اينجا احتماالتي در اين امر وجود دارد يك احتمال اين است كه كسي بگويد مقصود از خلق در اينجا مطلق 
د كه اين احتمال مبناي استدالل اين آيه براي بحث حرمت حلق لحيه كنخلق است به اطالقش كسي تمايل پيدا 

يير دادن امر ست و كيفيت خلق خدا را تغاست بنابراين احتمال خلق هر نوع آفرينشي كه در عالم باشد مقصود ا
مي شود مأمور به است ين احتمال اول هر دستكاري در خلقت كه آن حال طبيعي خلقت محرم مي شود بنابرا

شيطان و محرم، اين يك احتمال است كه يكي از چيزها هم همان لحيه براي مرد است كه در خلقت الهي خداوند 
د و بتراشد اين تغيير در خلقت است كند و لحيه را بردارد و حلق دهآن را تغيير  لحيه را قرار داده و كسي بخواهد

و امر محرمي است. اين يك احتمال است كه مقصود از خلق كه همان خلق طبيعي الهي طبق آنچه كه ديروز تفسير 

وجود دارد و هر  مطلق خلق است هر نوع آفرينشي كه به صورت طبيعي در نظام خلقت » خَلْقَ «كرديم مقصود از 
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تغيير دادنش امر حرام است و مأمور به شيطان است. اين يك احتمال است كه است شكلي از خلقت كه در عالم 
 .اين احتمال مبناي استدالل است

 ب. خلقت فطرت انساني

در اينجا مطلق نباشد و مقصود خلق خاصي از عالم باشد نه هر خلقي كه اين  » خَلْقَ «احتمال دوم اين است كه 

فَأَقم « خلق خاص هم اينطور كه گفته شده گفته اند كه مقصود همان خلقت فطرت انساني و آدمي است كه 

انجا هم قرآن اين فطرت را به خلقت هم »  . لَ لخَلْقِ اهللاوجهك للدينِ حنيفًا  فطْرَت اللَّه الَّتىِ فَطَرَ النَّاس علَيهَا  لَا تَبدي

الهي تعبير كرده و اينكه اين تبديل پذير نيست و نبايد آن را تبديل كرد. و مقصود از اين نه نوع خاص از خلقت 
 است و نه مطلق خلق است. 

به اين دارد كه شيطان مردم را وا مي  اين آيه با بحث ما ارتباطي ندارد و فقط اشاره تبعاًكه اگر دومي را بپذيريم 
ند. اين احتمال دوم است كنند و تغييري در آن ايجاد كنند و فطرت الهي را زير و رو كندارد كه در فطرت تصرف 

كه بنابر احتمال دوم آيه با اين مباحث ارتباطي نخواهد داشت و از دائره بحث ما به طور كلي بيرون مي رود. اين 
  است.كه در اين آيه دو احتمالي است 

 .» و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا«  مفهوم
قبل از  ؟مقصود چيست .» و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« گفت و بحث در آيه شريفه بحث مهمي است كه شيطان كه 

فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا  فطْرَت اللَّه الَّتىِ فَطَرَ « م كناينكه به اين بپردازم يك جمله معترضه اي در آيه فطرت عرض 

است يا  » خَلْقَ «اين بحث ششم در آيه است كه مقصود از خلق در اين آيه مطلق  » . النَّاس علَيهَا  لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا

ه داله بر حرمت حلق لحيه و اگر احتمال خلق خاص فطرت انساني است كه اگر احتمال اول باشد مي شود وجو
مربوط به بحث فطرت است كه تصرفي كه شيطان مي كند به اينكه آدمها  دوم باشد از بحث خارج مي شود و دقيقاً

  .ند و امثال اينهاكنند و غباري روي فطرت ايجاد كنند آن را زير و رو كندر فطرت خودشان تصرف 

 تفاوت عام و مطلق
لق در اين است كه در عام ادات عموم وجود دارد و وقتي ادات عموم وجود داشته باشد عام مي تفاوت عام و مط

شود و در مطلق ادات عموم نيست و با مقدمات حكمت شمولش درست مي شود. تفاوت عام و مطلق اين است 
وم نباشد داللت كه داللت عام در عموم به ادات است يك حرف يا كلمه اي است كه كل است و وقتي كه ادات عم

جمله يا كلمه اي به اطالق به مقدمات حكمت است البته در اين طرفش روشن است آنجايي كه ادات عموم نباشد 
مطلق است و ما نياز به مقدمات حكمت داريم. اما اگر ادات عموم باشد نياز به مقدمات حكمت داريم يا نداريم در 
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مقدمات حكمت هم الزم داريم ولي مشهور مي گويند مقدمات  آن اختالفي است مرحوم نائيني مي فرمايند كه
  حكم آنجا نمي خواهد.

 »  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« اطالق در 

اين دو احتمال است. به ذهنم بود كه مي شود احتماالت است مطلق است. آنچه كه در اينجا مطرح  اهللاينجا خلق 
يم. عمده بحث اين است كه شوولي چه وجهي مي توانيم به اين ذكر مي كنيم بايد وارد بحث ميانه اي را پذيرفت 

يا نيست اين يك سؤال اصلي است اطالق اين آيه را مي شود پذيرفت. اگر ما باشيم و آيه شريفه اطالقي در آيه 
 است و مهم است كه ببينيم آيا اطالقي در آيه وجود دارد يا نه؟ 

 نظر آقاي خرازي

در اين يعني نسبت به احتمال اول كه گفته مي شود مطلق است مي شود مناقشه كرد كه اطالقي در آيه نيست 
كساني گفته اند اطالقي در آيه نيست يعني وجه اول را مورد اشكال قرار داده اند آنهايي كه مي گويند كه ما اطالق 

كه كسي اصل است طالق در اينجا وجود دارد يك بار را در اين آيه قبول نداريم دو نوع وجه يا رويكرد در نفي ا
مثل اينكه  در كلمات آقاي خرازي در بحوث عامه اينطور آمده است ايشان  .اقتضاي اطالق را در آيه انكار مي كند

مي گويد اقتضاي اطالقي در آيه نيست مقدمات حكمتي در آيه تام نيست تا ما يك اطالقي در اين بپذيريم اين يك 

 اهللاين خلق »  لَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا «شريفه نوع مناقشه است كه اصل مقدمات حكمت و اطالق در اين جمله  نگاه و
  اطالق ندارد. 

 (ره )نظر آقاي خويي 

در اينجا اطالق دارد يعني در  اهللابيان دوم كه بيان مرحوم آقاي خوئي و پاره اي از محققان است اين است كه خلق 
ه اين جمله و آيه اطالقي در اين وجود دارد ولي با قرائن خارجيه و لبيه اطالق آن قابل پذيرش و قبول ساختار اولي

نيست. در وجه اول گفته مي شود كه در خود آيه يك قرائني است كه مانع از انعقاد اطالق است در وجه دوم كه 
ه قرينه اي وجود ندارد بلكه يك قرينه در كلمات آقاي خوئي و محققان ديگر آمده گفته مي شود كه در خود آي

 .اي وجود دارد كه مانع از انعقاد اطالق مي شودخارجيه و لبيه

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 

اين دو وجهي است كه اينجا وجود دارد وجه اول به اين مستند است كه آقاي خرازي و اينها دارند كه كسي كه 
رد به اين آيه در صدر و ذيلش و مجموعه آيه را كسي ببيند متوجه مي شود د توجه خواهد ككناين آيه را مالحظه 
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كه خدا روي آن عنايت دارد كه تغيير نكند. و آنچه  هياللنيست بلكه آن خلق  اهللاكه آيه در مقام مطلق تغيير خلق 
يد اين ورود شيطان در اين موضوع و وعده عذابي كه بعد داده دهد كه تغيير كند كه بيايد امر شوكه شيطان وارد آن 

اينها همه شاهد بر اين است كه تغييري را مي خواهد بگويد و خلقي است شده و لحن نكوهش آميزي كه در آيه 
 را مي خواهد بگويد كه امر به تغيير مي كند كه آن خلق را نبايد تغيير داد خلقي كه از ناحيه خدا عنايت است كه
دست نخورد و دست نخورده باقي بماند و تصرفي در آن نشود و دگرگوني در آن ايجاد نشود نه هر خلق و 

  .تغييري
نكته دقيق اخير عرضم اين بود كه وجه اول مي گويد در درون خود آيه قرائني وجود دارد كه مانع از انعقاد اطالق 

د. من به خاطر دقتي كه شوبيرون ما مي دانيم كه نبايد  مي شود وجه دوم مي گويد در دل آيه اين قرائن نيست از
در ذهنم بود تعبيرم را تغييري دادم وجه اول مي گويد كه قرينه داخلييه خود آيه وجود دارد وجه دوم مي گويد در 
خود آيه قرينه لفظيه يا سياقيه اي نيست قرينه لبيه است قرينه لبيه هم گاهي متصل است گاهي هم منفصل حساب 
مي شود هر مقدمات حكمت را نفي مي كند. در وجه اول گفته مي شود اين سياق را كسي ببيند و آيه را كسي 
ببيند ذهنش به سمت اين نمي رود كه هر خلقتي را هر تغييري دادند مانعي دارد اين يك وجه است كه خيلي 

كاز ذهني و فهم خارجي كه ما در وجه معلوم نيست تمام باشد كه در خود آيه كسي كه اين را بخواند اگر آن ارت
دوم مي گوييم نباشد به نظر مي آيد آيه اطالق دارد ما قرينه خاصي در آيه نمي بينيم كه بگوييم آيه هر نوع خلقت 
و هر نوع تغييري را نمي گيرد ظاهرش اين است كه مي گيرد و خيلي وجه تامي نيست كه ايشان بر آن تأكيد كرده 

د آيه را ببيند و سياق لفظي آن را ببيند ذهنش به سمت اطالق نمي آيد به نظرم اين خيلي اند كه اگر كسي خو
  .درست نيست

 ق و تغييرلعدم مطلق بودن خ

اما وجه دوم وجهي است كه قوي است و آن است كه بزرگاني فرموده اند و آقاي خوئي هم تأكيد كرده اند. وجه 
دوم مي گويد مانع از انعقاد اطالق يك قرينه لبيه و ارتكاز عقالئي است علتش هم اين است كه شيطان مي گويد 

 Uت و تغيير هر دو اطالق داشته باشند الزمه اشد اگر اين خلقدهمن مردم را وا مي دارم كه خلقت خدا را تغيير 
و نطمئن و نثق بأن هذا االطالق طمئن به اينكه اين اطالق مقصود حضرت حق نيست ناست ما  Uتخص اكثر54/16

. براي اينكه اگر خلق و تغيير هر دو اطالق داشته باشد معنايش اين است كه هر نوع غير مقصود هللا سبحانه و تعالي
ال اشياء و جابجايي حال طبيعي موجودات و مخلوقات الهي و ايجاد دگرگوني در آن حقت طبيعي دستكاري در خل

حال طبيعي خلقت حرام است و يك وسوسه شيطاني دنبال آن است اگر كسي اين را بخواهد بپذيرد ولو اينكه آيه 
جيه وجود دارد كه اين اطالق به لحاظ لفظي همين است ولي وقتي در دستگاه فهم عقالئي مي آيد قرينه قطعيه خار

مقصود نيست چرا براي اينكه بخشهاي زيادي از اعمال انسان و قسمت اعظمي از رفتارهاي انسان كه قطعا مورد 
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د و آن همه كند و طبيعت را تسخير كنتصرف در خلقت است از اينكه معادن را استخراج است تأييد شرع هم 
ينطور و در حيوانات و در خود انسان انواع تصرفات دراينجا وجود دارد صنعي كه بشر در عالم دارد در نباتات هم

 . حرام نيست كه بخش عمده اي از آن مطمئناً

اگر بخواهد مطلق باشد كه هر نوع تغييري در هر جلوه اي از جلوه هاي خلقت الهي و در هر  »  فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« 

اكثري را اينجا بپذيريم و در حاليكه ما  Uتخص18U/ 58معنايش اين است كه ما جايي از خلقت بخواهد حرام باشد 
بلكه است مطمئن هستيم كه خيلي از اعمال و رفتارهاي ما كه موجب تغيير در خلقت الهي است منعي از آن نشده 

 .» نهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللاو الََمرَ« به خيلي ها ترغيب و تأكيد شده است. اين قرينه خارجيه لبيه است اگر كسي بخواهد 

اكثري  UتخصUد بگويد هر نوع خلقي آن هم هر نوع تغييري، اين موجب مي شود كه كنرا به عموم و اطالقش حمل 
يك قيدي »   فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« استهجان دارد بايد بگوييم از اول اين  تخصيصي د و به دليل اينكه اين چنينشوالزم 

اكثري الزمه آن نباشد. اين وجه دوم است كه به اين شكل به  UتخصUارد يك چيز خاصي مقصود است كه چنين د

هر تغييري در هر مخلوقي .  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللانظر مي آيد وجه درستي است كه ما نمي توانيم بگوييم آيه 
الزمه زندگي بشر و پيدايش زندگي طبيعي  بشر و تمدنها و امثال اينها  از مخلوقات الهي را شامل مي شود اصالً

  .نوعي تغيير و دستكاري خلقت است
البته گفتيم تغيير خلقت خودش خلقت الهي است و در منظومه خلقت خدا قرار مي گيرد. منتهي ديروز گفتيم 

ند مقصود باشد. آن وجه دوم اگر تام منظور از خلق در اينجا خلق طبيعي است. پس اين اطالق و شمول نمي توا

مطلق تغيير در مطلق خلق الهي در »   فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« نباشد به نظر مي آيد وجه درستي است. نمي شود بگوييم 
اكثر مي شود و با آن نظام فقهي و حقوقي كه در اسالم وجود دارد جور نيست. اين  UتخصUآيه مقصود است. اين 

 كه به نظر مي آيد وجه دوم درست است.  دو وجه است

  »  خَلْقَ اهللا«  مقصود ازفطرت 
كه با است وقت بايد بگوييم در اينجا خلق خاصي مقصود است و در اينجا گفته شده  اگر از اين وجوه بگذريم آن

 »  لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا «واست در آيه فطرت به كار رفته و در آنجه هم تعبير به خلق شده »   خَلْقَ اهللا« قرينه اينكه اين 
وقت اين آيه جور مي شود هم قرينه  دارد از اول مقصود از اين آيه تغيير در لوازم و اقتضائات فطرت است. آن

اكثر و مشكالتي كه به آن اشاره شد الزم نمي شود.  UتخصUاست براي اينكه مقصود در اينجا اين است و هم اينكه 

پس  » . لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« ز قرينه لبيه و ارتكاز نمي توانيم بگوييم در جاي ديگري كه گفته شده البته با قطع نظر ا

استعمال »   خَلْقَ اهللا«  در اينجا فقط آن است اينكه در جاي ديگري هم در بحث فطرت »   خَلْقَ اهللا« مقصود از 

« هم بيان يك مصداق از »   خَلْقَ اهللا«  شده اين اگر ما بوديم و محذوري در اطالق نبود اطالق را مي گرفتيم آن 

د كه مقصود در اينجا شوبود نه اينكه بگوييم فقط آن مقصود است و لذا هيچ وقت نمي تواند آن قرينه »   خَلْقَ اهللا



 1989 :�ماره ثبت                                                                                                                           

 6 

هم نيست آن بيان مصداقي از مصاديق خلق خداست. خود آيه فرموده  فقط آن است. اين را كسي نگفته و درست

اين همان است و اين فطرت همان خلق خداست.  » . فطْرَت اللَّه الَّتىِ فَطَرَ النَّاس علَيهَا  لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا « است كه

      « نهايي قرينه نمي شود كه مقصود از فطرت چند اصطالح دارد از جمله اين دو اصطالح را دارد. پس آيه به ت

اكثر گفته مي شود كه  UتخصUدر اينجا فطرت است ولي با ضميمه كردن قرينه لبيه و لزوم استهجان و »   خَلْقَ اهللا

برايش تعبير »   خَلْقَ اهللا«  در اينجا همان فطرت است. اين آيه به تنهايي قرينه نيست فقط»   خَلْقَ اهللا«  منظور از

 بخصوص اراده شده از اين استهجان به دست مي آيد. »   خَلْقَ اهللا«  ده است اما اينكهش

 جمع بندي
بنابراين استدالل به ترتيبي كه آمديم عده زيادي نظر دوم را پذيرفته اند كه اين آيه فقط مي گويد كه دستكاري در 

و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ « ست كه مي گوييم كه يم اين اكنفطرت نمي شود. يك نكته اي كه اينجا بايد به آن توجه 

. اين آيه با آن آيه ديگر چه جمعي مي تواند داشته باشد براي اينكه اينجا يك تواهم اهللايعني فطرت  »  خَلْقَ اهللا

د اگر ما اين استدالل را پذيرفتيم و از احتمال اول و اطالق در اينجا دست شواينجا ممكن است تصور  معارضة ما

در اينجا همان فطرت و خلقت انساني است  اهللايص اكثر و گفتيم كه مقصود از خلق UتخصUبرداشتيم به خاطر لزوم 
  .كندو خلقت روح روان آدم بر فطرت توحيد است نه چيزهاي ديگر، و شيطان در اينجا امر به تغيير مي 

 »  خَلْقَ اهللا« امكان تغيير در 
سؤال آن سؤال اين است كه در آيه ينقذ هنا  43/25وقت  و تعيين االحتمال الثاني آناگر اين راه را طي كرديم 

تَبديلَ فطْرَت اللَّه الَّتىِ فَطَرَ النَّاس علَيهَا  لَا « كه فطرت كه در سوره روم آيه سي است مي فرمايد در آن آيه دارد 

با اين چه رابطه اي دارد آنجا  اهللاآن ال تبديل لخلق  »  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« گويد اينجا مي  » . لخَلْقِ اهللا

. كه مي گويد  وا مي دارم آنهايي را »  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« مي گويد تبديل پذير نيست اينجا مي گويد 

اين مي  اهللاال تبديل لخلق . آن مي گويد اهللاحتمال دوم شده يعني فطرت  اهللاند. خلق دهرا تغيير  اهللاكه فطرت 

 . لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا « . در اينجا براي پاسخ به اين سؤال دو جور مي شود جواب داد. يكي اينكهاهللاليغيرن خلق گويد 
  .يكي اينكه نفي است يكي اينكه نهي است :استدر آنجا دو احتمال در بابش  »

 مقام نفي  در »  لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا«  وجه اول:

يعني فطرت الهي كه  اهللاال تبديل لخلق وقت توهم معارضي پيدا مي شود  را اگر نفي بگيريم آن اهللاال تبديل لخلق 

خلق خدا است دگرگون پذير نيست تغيير ناپذير است اخبار و نفي است خبر از اين است كه فطرت را نمي شود 
 تغيير داد. 
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نفي در مقابل نهي است و اخبار در مقام انشاء  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« جواب اول اين است كه ممكن است بگوييم 

مرتفع مي شود براي اينكه آن مي گويد كه نبايد شما خلقت و فطرت را تغيير دهيد نه  است و آن وقت تعارض
اينكه تغيير نمي پذيرد اينجا شيطان در اين آيه سوره نساء مي گويد كه شيطان آدميان را به تغيير خلقت وا مي دارد 

و « يل را نهي مي گيريم و با چون شيطان اين كار را مي كند آنجا نهي كرده است اين يك جواب است كه ال تبد

است كه ممكن است بگوييم ال اكراه نهي از  آن ال اكراه في الدينتضادي ندارد مثل  »  الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا

 اكراه مي كند اينجا ممكن است اين را بگوييم اگر اين را بگوييم اين دو با هم سازگار هستند. 

 در مقام نهي » تَبديلَ لخَلْقِ اهللالَا «  وجه دوم:

نفي در مقام نهي است جمله خبري در مقابل  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« ولي ممكن است احتمال ديگري بگيريم كه 

يم بايد ملتزم به راه دهيعني نبايد خلق خدا و خلقت و فطرت الهي را تغيير  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« است انشاء 

 راستي باشيد كه فطرت شما اقتضا مي كند. 

 » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« جواب دوم اين است كه اين احتمال را نپذيريم كه ظاهرش هم اين نيست ظاهر اوليه اش 

لَا تَبديلَ « آن اشكال تقويت مي شود كه  آن وقتنفي است يعني مي گويد اين خلق و فطرت تغيير پذير نيست 

ند. آنچه كه شيطان به دهنفي است و اخبار است ولي شيطان مي گويد من اينها را وا مي دارم كه تغيير  » لخَلْقِ اهللا

مي گويد  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« آن امر مي كند امر عملي و ممكن است كه او مي آيد امرش مي كند در حاليكه 

 اين امكان ندارد. 

 ( نظر آقاي اعرافي )دي جمع بن

اگر آن احتمال اول را بگيريم جواب اول كافي نيست جواب دومي بايد داد. جواب دومش اين است كه در آنجا 

يعني كسي بخواهد  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا«  تبديل آمده اينجا تغيير آمده مقصود اين است كه آنچه كه مي گويد

انساني بر كند ريشه درختي را از بن بركند و فطرت را از دل و صميم دل و قلب و بيايد ريشه فطرت را از دل يك 
د با فرض اينكه انسان است هر چه هم كافر و شوروح كسي بركند اين امكان ندارد. آن فطرت قابل اينكه نفي 

يعني از ريشه بركندن اين  » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا«  مرتد و گناهكار باشد باز نمي شود آن را از ريشه بركند. اين

فطرت ميسر نيست مادامي كه انساني انسان است. مثل اينكه انساني انسان باشد ولي هيچ آگاهي نداشته باشد آن 

 .» لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« ديگر انسان نيست وقتي هيچ آگاهي نداشته باشد. اين گرايش و فطرت درآن نباشد اين 

اين  اهللامادامي كه انسان انسان است نمي تواند بي فطرت توحيد باشد. اين تبديل لخلق است نمي شود قضيه مادام 
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آن تغييرات روبنايي تر در اقتضائات فطرت است يعني شيطان  »  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« . را مي گويد

 .وازم فطرت نشوند و آنها را به غفلت ببردكاري مي كند كه افراد فطرتشان را بپوشانند و ملتزم به ل

آن هم همين است. مي ودان أو ينصران أن ابواه يهكل مولود يولد علي الفطرة اال آن روايتي هم كه نقل شده كه 

د شواست و يهودي يا نصراني كه مي شود و خالف كه مي رود نه اينكه اصل فطرت گم  يولد علي الفطرةگويد 
نه اينكه از اصل آن را بر كند. اين هم جواب دوم مي شود كه جمع اين دو به اين است كه ولي راهش را گم كرده 

آنجا فرموده است ال تبديل يعني از اساس نمي شود كسي انساني باشد بي فطرت خداخواهي و خدا جوئي و 

را داشته باشد.  يعني نمي گذارد خوب آن فطرت كاركرد خودش اهللاتوحيد و اينها، اينكه مي گويد ليغيرن خلق 
گرد و غباري بر روي آن مي پوشاند و ضعيفش مي كند يا به راه منحرفي آن را هدايت مي كند ولي اصلش تغيير 

ال يغير ما بقوم حتي  اهللاإن پذير نيست. به اين شكل باشد قابل جمع مي شود. آن بحثهاي اجتماعي و اينها است 

 كنند و خدا آنها را تباه مي كند آن يك بحث اجتماعي است. . افراد خودشان گناه مي يغيروا ما بأنفسهم

 »  خَلْقَ اهللا« عدم تبديل در اساس 
با اين احتمال دوم اين مسأله و آن آيه با اين آيه قابل جمع مي شود. آن تبديل در اساس و بنيان است كه يك تغيير 

در يك سطوح ديگر  اهللاه ليغيرن خلق زير بنايي عميق است كه مي گويد آن شدني نيست اما اين مي گويد ك
ند. به اين ترتيب اگر احتمال دوم را بپذيريم اين مشكلي ايجاد نمي كند و شوشيطان تصرف مي كند كه اينها جابجا 

 قابل جمع است. 

 جمع بندي
اين دو احتمالي است كه تا اينجا گفته شده و بنا بر احتمال اول اطالق است و دليل بر بحث ما مي شود بنا بر 
احتمال دوم آيه مخصوص تغييراتي است كه در اعتقادات و افعال مربوط به فطرت ايجاد مي شود آنچه كه فطرت 

ت و حرام است و اين ربطي به اينكه كسي د همان وسوسه شيطاني اسدهاقتضا مي كند اگر كسي تغييري در آن 
د و مويش را كوتاه و بلند بلند و چيزهايي كه در حال طبيعي شخص كنناخنش را بگيرد و معدني استخراج 

موضوعي كه من مي  است.د آن را نمي گيرد. اين دو احتمالي است كه اينجا گفته شده و مطرح دهتغييراتي 
اينكه احتمال اول را نمي توانيم بپذيريم و بايد به سمت احتمال دوم بياييم  ريرتقم و بعد از كنخواستم اينجا طرح 

م اين است كه كناين است اين دو احتمال حداكثري بود و يك حداقلي بود. چيزي كه من مي خواستم اينجا طرح 

خلق و تغيير هر دو  »  رُِّنَّ خَلْقَ اهللاو الََمرَنهُم فَلَيغَي« آيا راه ما منحصر بين اين دو احتمال است يعني يا بگوييم 

و ال مطلق است هر خلقت الهي و هر نوع تغييري در آن مقصود از آيه است كه اين يك دائره خيلي وسيع دارد 

د كه هر تغييري در هر گوشه اي از خلقت امر شو. هيچ فقيه و انساني نمي تواند مستلزم به اين يمكن االلتزام به
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 اهللانمي شود بنابراين ما مي آييم از آن عبور مي كنيم و به احتمال دوم مي آييم و مي گوييم خلق شيطاني است اين 
همان فطرت است و تغيير در فطرت هم تغيير روبنايي و آن شكلي است نه آن تبديلي كه بخواهد اساسش را 

  بركند.

 در حدود شرع » لَا تَبديلَ لخَلْقِ اهللا« وجه سوم: 
به.  ال يمكن االلتزام ال است آيا امر ما دائر در بين صد و يك است يعني يا  اطالق و شمول است كهاين يك احتم

همان تغييراتي كه در فطرت آدميان ايجاد مي شود فطرت خدا خواهي  »  و الََمرَنهُم فَلَيغَيرُِّنَّ خَلْقَ اهللا« يا اينكه نه 

ست است ولي آيا ر مقصود است كه احتمال دوم بود. كه البته اين درو توحيد جويي انسان ايجاد مي شود آن تغيي
يا اينكه مي شود در يك شمول ديگري اين آيه را بپذيريم و در واقع آيه را احتمال سومي  منحصر به اين است

ا منع مطرح كنيم كه آن احتمال سوم اين است كه اين آيه در حقيقت اشاره به تغييراتي در خلقت دارد كه شرع آن ر
كرده اين مستقيم در مقام اين نيست كه بخواهد تغيير در خلقت را بگويد درست است يا درست نيست اين آيه در 
مقام اين است كه شيطان آدميان را به تغييرات نادرست در خلقت وا مي دارد اين تغييرات نادرست در خلقت نمي 

يعني تغييراتي كه به طور نادرست در خلقت  »  خَلْقَ اهللا فَلَيغَيرُِّنَّ« گويد هر تغييري در خلقت نادرست است. 

هم اطالق دارد همه عالم خلق خدا مي شود تا آنجايي كه تغيير پذير است و با اراده انساني  اهللايجاد مي شود خلق 
يعني  مي شود آن را تغيير داد در آيه مقصود است منتهي اين تغييير يك تغيير خاص نيست يك تغيير مذموم است

ما فقط با يك قيدي كه به تغيير بزنيم اطالق بقيه سر جايش محفوظ است. وجهي ندارد كه به خاطر اينكه ال يمكن 
  .االلتزام به اطالق آيه

 » رُنَّيغَيلَ«  مفهوم

پس ما بگوييم آيه فقط فطرت است مي گوييم چون التزام به اطالق در آيه درست نيست ما قيدي در تغيير مي زنيم 
مي گوييم تغييرات غير مطلوب عند الشرع، تغييري كه در نزد شرع مطلوب نيست. تغييري كه عقالني و ديني در  و

خلقت نيست. خلقت كه عام است و فطرت و موجودات و جهان طبيعت همه را مي گيرد. اين ليغيرن هم تغيير 
مذموم نيست  اين آيه مي گويد تغيير  مذموم است اين آيه در مقامي نيست كه چه تغييري مذموم است چه تغييري

آيه كار به اينكه اين تغيير درست است يا آن تغيير درست نيست  مذموم عقلي يا شرعي امر شيطاني است اصالً
ندارد مي گويد آن تغييري كه مذموم است من آن را منع مي كنم. شيطان شما را به آن وا مي دارد. شيطان مي گويد 

يا  يير خلقت مي برم چه تغييري؟ يك قيد به آن مي زنيم كه تغييري كه مذموم است عقالًمن آنها را به سمت تغ
يم كناز اين آيه ما نمي توانيم فقهي  آن وقتيا عند الشرع آن مأمور به شيطان است  عند العقل مذموم، تغيير شرعاً

 كه كدام تغيير مذموم است كدام مذموم نيست. 
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ما مي گوييم اين آيه در مقام بيان حكم و  در مقام بيان اين نيست.قيدي كه مي گوييم. ن نيست با اين آيه در مقام اي
مي دارم  به آن تغييراتي كه در خلقت نا پسند وا امثال اينها نيست اين آيه مي گويد شيطان مي گويد من آنها را

د آن امر ناپسند اين قيد ارتكازي است يعني مقام مقام اين است و شيطان انسانها را به يك امر ناپسندي وا مي دار
است كه در اين آيه وجود دارد چون مي دانيم مطلق تغيير ناپسند نيست مي گوييم مقصود از تغيير در اينجا تغيير 

 .ناپسند است

 تغيير ناپسند عقالً و شرعاً

يم اين را كنتعيين موضوعش كار به اين آيه ندارد بايد ببينيم رجوع به عقل يا شرع  ؟اما اينكه تغيير ناپسند چيست
بگوييم آيه جور مي شود براي اينكه در روايات اين آيه تطبيق داده شده بر اخصاء يعني اخته كردن يا بعضي 

ي گويد مي گوييم تصرفات اين شكلي در موجودات عالم، از آن طرف هم شما مي گوييد اين آيه فقط فطرت را م
اين فقط فطرت را نمي گويد. هر تغيير ناپسندي عند العقل يا با تكميل آن عند الشرع اين مورد امر شيطان است آيه 

  .مي گويد هيچ حكمي و اطالق حكمي و بيان فقهي در اين آيه نيست آن وقتاين را مي گوييم. آيه 
جا دارد كه ألضلنهم. آنها را گمراه مي كنم مقصود از آيه يك چيز كليمي گويد كه يكي از كارهاي شيطان آن

گمراهي چيست؟ گمراهي يك مالكهايي دارد عقل و شرع مي گويند اين راه درست است شيطان مي گويد آنها را 
برانگيزم كه آرزو در آنجا آرزوهاي مذموم است و اال  گمراه مي كنم از آيه نمي شود بفهميم گمراهي چيست يا

يعني آنها را وا مي دارم به تغييرات  اهللاليغيرن خلق و معنوي مقصود نيست اينجا هم كه مي گويد  آرزوهاي الهي
  .ناپسند در خلقت

 جمع بندي
هيچ قيدي نمي زنيم همان اطالق را مي گيريم. تغيير را مي گوييم كه  اهللاينجا مطلق است. و به خلق  اهللاپس خلق 

به اطالقه محفوظ است هم فطرت را  اهللايك قيدي به آن قيدي مي زنيم احتمال سوم اين است كه مي گوييم خلق 
مي گيرد هم طبيعت و عالم و جهان هستي را مي گيرد همه پديده هاي عالم يك خلقت طبيعي دارد منتهي هر 
تغييري اطالق يغيرن را ما قبول نداريم مي گوييم يغيرن يعني تغيير ناپسند. اين مناسبات حكم و موضوع در دعوت 
شيطان با توجه به اينكه مي دانيم كه هرتغييري ناپسند نيست مي گوييم يك نوعي از تغييرات كه ناپسند است يا 

اين آيه تغيير  آن وقتويد اين تغييرات ناپسند است. عقل مي گويد ناپسند است يا شرع  آن را تكميل كرده مي گ
د و نظم عالم را به هم بريزد آن كندر طبيعت را در آنجايي كه محيط زيست را به هم بزند و انسانها را مريض  مثالً

هم چون تغيير ناپسند است جزء وسوسه هاي شيطاني مي شود. اين آيه تعيين مصداق نمي كند كه هر تغييري بلكه 
د كه به كسي ضرر بزند و خالف موازين عقلي و شرعي باشد. كناقدامي  مثالًيير ناپسند را مي گويد تغيير ناپسند تغ

فقط فطرت را مي گيرد  اهللاآلمرنهم ليغيرن خلق به نظر مي آيد احتمال سوم جورتر است يعني ما بياييم بگوييم كه 
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سند است و در هر گوشه اي از خلقت طبيعي و وضع اين خيلي درست نيست بايد بگوييم كه تغييراتي كه ناپ
د وسوسه شيطان است اما چه پسنديده است چه ناپسند است بايد برويم كنطبيعي اگر تغيير ناپسندي بخواهد ايجاد 

 سراغ ادله يا عقل واضح يا شرع ، احتمال سوم به نظرم مي آيد اين را بايد گفت و اين در فهم آيه جورتر است. 
ين آيه يك چيز فقهي ندارد. يعني آيه بار فقهي ندارد بلكه  به معناي بحث شناخت شيطان و توجه به و البته ا

احتمال جورتر است نه اطالق آنطور مي گوييم و بي خودي دست از اطالق بر نمي داريم حداقلش اين است كه 
ست يغيرن مقيد است ما مي گوييم يك قيدي به يغيرن بزنيم و البته بيان فقهي نيست. يعني مي گويد خلق مطلق ا

ما نكته تازه اي از نظر فقهي نمي توانيم از آيه استفاده  .گيرد و به تغيير يك قيدي مي خورداين همه خلقت را مي 
يم. تأكيدش مهم است ولي هيچ حكمي به ما نمي دهد حكم را بايد از جاهاي ديگر بگيريم. حكم كلي نيست كن

التي  اهللافطر فته شده است. آن آيه همين است آنجا ما بحث را نهايي نكرديم. آنجا هم تأكيد بر چيزهايي است كه گ

را اگر نهي بگيريم آن هم عين همين مي شود نبايد خلق خدا را تغيير داد و  اهللافطر الناس عليها ال تبديل لخلق 
 اطالقش هم مي شود گرفت. 

است ولي احتمال دارد كه اخبار در مقام انشاء باشد ما هر  گفتيم كه دو احتمال است ظاهر اوليه اش نفي و اخبار
دو احتمال را مي گوييم ما همراه شما هستيم كه مي گوييم ظاهر اوليه اش نفي است ولي نفي در مقام انشاء هم 

ين هم اطالق داشته باشد منتهي آن هم عين هم اهللاداريم. مي گوييم اگر نهي بگيريم بعيد نيست كه ال تبديل لخلق 
تغيير ناپسند. در عين حال ممكن است ال تبديل لخلق  جا مي شود نبايد خلق الهي را تغيير داد منتهي چه تغييري ؟

يك قاعده كلي باشد كه وسط اين آيه آمده به منزله تعليل است كه نبايد در خلقت تغيير ايجاد كرد. اگر كسي  اهللا

است. از جمله منطبق بر مورد هم مي  اهللارد مثل ال يغير لخلق گفت اين نفي در مقام نهي است مي گوييم اطالق دا
شود ولي اگر كسي گفت ال تبديل نفي است كه ظاهرش هم اين است اخبار در مقام انشاء قرينه اي مي خواهد نفي 

هر هم باشد باز هم آن را دو جور مي توانيم  بگيريم كه خلق خدا تغيير پذير نيست بتوانيم بگوييم مطلق است و 
  .خلقي را مي گويد يا نه فقط فرت را مي دارد

 حلق لحيه عدم اطالق آيه بر حرمت
يم اين است كه فتحسن من جميع ما ذكرنا اين است كه اطالقي كناما آنچه كه ما در جمع بندي مي خواهيم عرض 

ن آيه نيست منتهي يا د به آن تمسك كرد براي اينكه ريش تراشيدن و حلق لحيه حرام است در ايشودر اين آيه كه 
كسي مي گويد كه فقط مقصود فطرت است يا بيان سومي كه عرض كرديم كه خلق هم اطالق دارد اين تغيير يك 
 تغيير ويژه اي است ولي به هر حال به درد بحث ما نمي خورد در بحث ما به اين آيه شريفه نمي شود تمسك كرد. 

 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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