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چکیده
قـانونی هایی را پیرامون قانونی یا غیرهای گوناگون پزشکی پرسمانسابقه در عرصهبنیاد و بیهایی نورخداد پدیده

ه تغییر خلقت است که بـه ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهمبودن آن
دلیل ذّم مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطالق آیه، تغییر محرم را بـه 

اند. در هـا از مـدلول آیـه، معتقـد بـه حلیـت شـدهاند و در نتیجه به دلیل خـروج آنتغییرات تشریعی اختصاص داده
ج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طـور کلـی که دلیلی برای خروحالی

اند که ناشی از عدم تصور دقیـق موضـوع و برداشـت ناصـحیح مفهـوم تغییـر هایی دادهحکم به حرمت چنین پدیده
پژوهش به روش توصیفی توان در ضمن تحفظ براطالق به حلیت گرایید. این خلقت است. این درحالی است که می

ـ تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز 
از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطالقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمـت 

تعیین مناط تحریم، موارد فاقد مالک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا بـا وجـود اطـالق آیـه مذکور در آیه بپردازد، تا با 
ها به خداوند از حیث جنبه صـدور به لحاظ انتساب آن» خلق الله«بلکه تغییر » بما هو تغیر«موضوع تحریم نه تغییر 

ارای حسن بلکه أحسن است؛ سنجی و دطلبی و مصلحتاست و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال
هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از مالک تحریم خواهند بود.

تبدیل خلق الله، تغییر دین الله، تغییر خلقت، مسائل مستحدثه، مسائل نوپیدای پزشکی.: هاکلیدواژه
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مقدمه

سـازی، تغییـر جنسـیت، ایی از قبیل شبیههآور دانش پزشکی، بستر پیدایش پدیدههای شگفتپیشرفت
پیوند اعضاء، عقیم سازی، جراحی زیبایی را فراهم آورده و به تبع آن مسـائل جدیـد حقـوقی و فقهـی را در 

مداران برانگیخته است. یکی از این مسائل، بررسی وضعیت رخصـت یـا عزیمـت شـرعی چنـین میان فقه
تـرین آیـد. از مهمانی متبلور در قرآن و سنت بـه دسـت میعملیاتی است که از خالل مراجعه به کالم وحی

کنـد: سوره نساء است که از قول شـیطان چنـین حکایـت می۱۱۹مستندات فقیهان در تمامی این موارد آیه 
ُرَنّ َخلْ « ُهْم َفَلُیَغِیّ ْنَعاِم َوآلَُمَرَنّ ُکَنّ آَذاَن اْألَ ُهْم َفَلُیَبِتّ ُهْم َوآلَُمَرَنّ َیَنّ َمِنّ ـِه َوَألُ ن ُدوِن الَلّ ا ِمّ ْیَطاَن َوِلًیّ ِخِذ الَشّ ِه َوَمن َیَتّ َق الَلّ

ِبیًنا ».َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ُمّ
انـد. بـر خاستگاه اصلی استدالل فقیهان در این خصوص ثابت نبوده و موضـعی متفـاوت اتخـاذ کرده

انـد، برخـی و حـرام اعـالم کردهای که به شکل افراطی تمامی این موارد را مشمول تغییر خلقت خالف عده
هایی، تغییر محرم مورد اشاره در آیه را ناظر به تغییرات تشـریعی دیگر در ضمن حکم به حلیت چنین پدیده

اند و بعضی دیگر نیز گرایش به اجمال آیه داشته و لسان آیه را قاصر از اثبات حرمت یا حلیت در این دانسته
که گراییدن به اجمال بر خالف اصل هدایتگری قـرآن کـریم بـوده و این در حالی است دانند.خصوص می

دلیلی نیز بر خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه شریفه نیست. چنانکه التـزام بـه اطـالق آیـه بـدون هـیچ 
عـدم اتفـاق فقیهـان حـاکی از فقـدان اسـلوبی حدومرزی به گونه افراطی نیـز محظـوراتی را در پـی دارد.

دست آمده یا اصًال مورد توجـه های فقهی بهمع در این خصوص است. به طوری که در یافتهمند و جاقاعده
قرار نگرفته یا به صورت ناقص موجود است. همین امر است که ضرورت تحقیقی گسترده پیرامـون مـراد از 

مطلـق کند. مراد از تغییر خلقت چیست کـه نامشـروع اعـالم شـده اسـت؟ آیـا تغییر حرام را دو چندان می
ها حرام است یا آیه ناظر به تغییرات خاصی است؟ و در صورت اعتقاد به حرمت تغییراتی تغییرات در پدیده

خاص، مالک کدام است؟
ها است. نگارنـده باورمنـد بـه وجـود ها سؤاالتی است که پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ آناین
ها و استمداد از روایات افزون بر تحلیل استفاده از آنهای ناشناخته بسیاری در آیه شریفه است که باظرفیت
توان به کشف مناطی مناسب جهت معرفی مراد از تغییر خلـق محـرم نائـل می» خلقت«و » تغییر«معنایی 
گشت.

پیشینه موضوع
موضوع تغییر خلقت ریشه در عادت دیرینه اعراب جاهلی قبل از اسـالم دارد. زیـرا عـرب جاهلیـت را 
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پرداختند که صاحب پنج فرزند گشـته و پنجمـی آن نـر بـود، بـه ایـن ن بود که به تکریم شتری میرسم بر آ

دادند کـه دیگـر از گوشـت آن صورت که دیگر ذبح آن را بر خود حرام کرده و گوشش را بریده یا شکاف می
نانکـه چشـم ). چ۲۲۳/ ۱۱؛ فخر رازی، ۱۳۷/ ۴؛ مکارم، ۲۸۸/ ۱استفاده نکنند (طبرسی، جوامع الجامع، 

دانسـتند (طبرسـی، همـان؛ کردند و سـوار شـدن بـر آن را ممنـوع میحیوان نری که پیر شده بود را کور می
که هدف از خلقت اینگونـه حیوانـات اسـتفاده از گوشـت ). در حالی۲۵۸/ ۴؛ ابن عاشور، ۲/۹۸بیضاوی،

، »بحیـره«را در خصـوص هاییوری از سواری و حمل بار است. همـانطور کـه چنـین بـدعتها و بهرهآن
ـُه «فرماید: قرار داده بودند. و خداوند با نفی این رسوم خرافی می» حام«و » وصیله«، »سائبه« َمـا َجَعـَل الَلّ

ها حکمـی ). یعنی خداوند در مورد هیچ یک از این۱۰۳مائده: »(ِمْن َبِحیَرٍة َوَال َساِئَبٍة َوَال َوِصیَلٍة َوَال َحاٍم...
بندند.ست. لذا چنین رسوماتی اوامر شیطانی است که کافران به دروغ بر خداوند افترا میمقرر نداشته ا

معنا شناسی موضوع
هـا جداگانـه مـورد اسـت کـه هـر یـک از آن» خلق«و » تغییر«مکّون از دو واژه » تغییر خلق«موضوع 

در آیـه » تبدیل خلق اللـه«ظر به را نا» تغییر خلق الله«گیرد. و از آنجا که بعضی از مفسران بررسی قرار می
انـد، متعـرض واژه ) دانسته و در نتیجه تغییر را بـه تبـدیل معنـا کرده۳۰روم: »(ال تبدیل لخلق الله«شریفه 

نیز خواهیم شد.» تبدیل«
. خلق۱

خلق به دو معنای مصدر و اسم مفعول یعنی آفریدن و آفریده استعمال شـده اسـت. راغـب اصـل ایـن 
شود معنا کرده است که در ابداع شئ بدون الگو و سابقه قبلی نیز استعمال می» گیری درستهانداز«کلمه را 
/ ۲؛ ابـن اثیـر، ۱۸۰/ ۲توان فیومی و ابن اثیر را نام بـرد (فیـومی، ). از موافقان با این اصل می۲۹۶(راغب، 

۷۰.(
ت مخصـوص، مطـابق اصل این کلمه را ایجاد شئ به کیفی» التحقیق«این در حالی است که صاحب 

» تقـدیر«غیر از » خلق«). به باور وی ۱۱۵/ ۳داند (مصطفوی، با اقتضاء حکمت و اراده خداوند متعال می
عطف شده و بعد » خلق«). زیرا تقدیر بر ۲(فرقان: » خلق کل شیء فقدره«به دلیل این قول خداوند است: 

شود که عطف، مقتضی تغایر مفهـومی ت می). این قول از این جهت تقوی۱۱۶/ ۳از آن آمده است (همان، 
١است.

ه و در صـدد نفـی داللـت آیـه بـر تحـریم دانست» تقدیر«با این بیان تزلزل استدالل کسانی که مراد از خلق در آیه شریفه را.1
).72سبزواري، ر.ك:(گردددهد، معلوم میسازي تقدیر الهی را تغییر نمیسازي از این حیث که شبیهشبیه
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. تغییر۲

مراد از تغییر، هرگونه تحول و دگرگونی است که ممکن است وضعیت یا خصوصیت یک شئ را عـوض 
ای که وضعیت یا خصوصیت جدید با وضعیت سابق متفاوت باشد. خواه این دیگـر شـدن در کند، به گونه

/ ۵وسـوی بجنـوردی، کـاظم، دایـره المعـارف بـزرگ اسـالمی، مقومات شئ باشد، خواه در اعراض آن (م
/ ۸؛ حمیـری، ۴۵۹/ ۲(فیـومی، » غیرّت الشئ تغییـرًا: أزلتـه عمـا کـان علیـه«). چنانکه آمده است: ۶۵۹

). راغب دو وجه برای این واژه قائل است، یکـی ۳۳۲/ ۷(واسطی زبیدی، » جعله غیر ما کان«یا ١).۵۰۴۹
وی بـاوجود آنکـه یکـی از ٢).۶۱۹و دیگری، تبدیل شئ به غیر آن. (مفردات، تغییر صورت شئ نه ذات آن 

و » غیـرین«کند، لکن در ادامه در بیان فرق بین وجوه مذکور در این واژه را دگرگونی صورت شئ معرفی می
فإّن الغیـرین قـد یکونـان متفقـین فـی الجـواهر بخـالف «دارد: ابراز می» غیرین«و اعّم بودن » مختلفین«
در جوهر در بعضی از مواقع است. بنـابراین » غیرین«(همان). الزمه چنین گفتاری عدم اتفاق » لمختلفینا

کنـد، لکـن تصریح به وقوع دگرگونی در صورت شئ می» تغییر«با وجود آنکه ایشان در وجه اول در معنای 
ا نیـز بـه صـورت ضـمنی تری را برای آن قائل شده و تغییـر در جـوهر و ذات شـئ ردر نهایت معنی گسترده

تواند در ذات یا صورت شئ صورت پذیرد.پذیرفته است که نتیجه آن، شمول ظرف تغییر است که می
. تبدیل۳

). و به عبارتی وقوع شئ ۱۷۱/ ۱تبدیل به معنی عوض قرار دادن چیزی در جای چیز دیگر است (قرشی، 
؛ صـاحب ۴۶/ ۸ا شده است (ر. ک: فراهیدی، به جای شئ دیگر که در بعضی از منابع لغوی به تغییر، معن

). این در حالی است که تبدیل غیر از تغییر بوده و به عنوان قسمی از تغییر ۳۹/ ۲؛ فیومی، ۳۱۸/ ۹بن عباد، 
تواند مطرح باشد زیرا چنانکه گذشت تغییر در ذات و صورت قابل تحقق است در حالیکه در قرار گرفتن می

یر در صورت با بقاء ذات منتفی است. به عبارت دیگر تبدیل، تغییری است کـه شیئی به جای شئ دیگر، تغی
شود. بنابراین ادعای ترادف معنایی بین دو واژه فوق، غیر قابل پذیرش است.درظرف ذات محقق می

رابطه بین تغییر و تبدیل
بین این دو مفهوم از نظر بعد از روشن شدن تغایر معنایی بین دو واژه تغییر و تبدیل، نوبت به بیان رابطه 

رسد که عبارت از عموم و خصوص مطلق از نسب اربع است. چنانچه ابوحیان و ابـن صدق بر مصادیق می
). زیـرا اشـاره ۱۱۴/ ۲؛ المحرر الـوجیز، ۷۱/ ۴کنند (ر.ک: البحر المحیط، عطیه اندلسی تصریح به آن می

در آن ثابـت و دگرگـونی در اعـراض باشـد، لکـن شود، اعم از آنکه ذاتشد که تغییرشامل هر دگرگونی می

»غیّر: أي أزاله عن حاله«تعبیر حمیري با کمی اختالف چنین است .1
.این در حالی است که تبدیل غیر از تغییر و اخص از آن است.2
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تبدیل تغییری است که افزون بر صورت، ماده را هم در برگیرد.

تبـدیل «را بـه » تغییر خلق الله«نظر داشت به همین مطلب است که ما را به تزلزل استدالل کسانی که 
سـازد انـد؛ رهنمـون میرار دادهقـ» ال تبـدیل لخلـق اللـه«تفسیر نموده و دلیل چنین تفسیری را » خلق الله
زیرا دلیل اخص از مدعا است و به عبارت دیگر تفسیر تغییـر ١).۱۷۳/ ۳مجمع؛ طبرسی،۱۸۳/ ۵(طبری، 

خلق به تبدیل خلق ـ مراد از خلق هر چه باشد ـ تفسیر به جزئـی از معناسـت نـه همـه آن. در حالیکـه آیـه 
یا شکاف گوش چهارپایان، درصدد تبیین یک اصل کلی شریفه بعد از بیان حرمت بدعت آن از طریق قطع 

است که تبدیل دین، یکی از مصادیق آن است.

قلمرو داللت تغییر خلقت از دیدگاه مفسران
در تفسیر و مراد از تغییر خلقت الهی از سوی مفسران سلف و معاصر چنـد دیـدگاه و نظـر ارائـه شـده 

ی داد.توان در سه دسته کلی جااست که در مجموع می
مراد از تغییر مطلق تغییر تکوینی است: طبری در جامع البیان ابن عباس، انس بن مالـک، شـهر الف) 

)، ۵۶۶/ ۱). چنانکـه زمخشـری (۱۸۱/ ۵بن حوشب و عکرمه را از طرفداران این نظریه بر شـمرده اسـت (
ن از معتقدان به ایـن دیـدگاه توا) را نیز می۶۰۹/ ۵)، وهبه زحیلی (۱۱۵محمد جواد مغنیه (التفسیر المبین، 

به حساب آورد، با لحاظ تفاوتی که بین صاحبان این دیدگاه در تعیـین مصـداق تغییـر حـرام از یـک سـو و 
شمول یا عدم شمول تغییر فیزیکی ممنوع نسبت به حیوان و انسان یا خصوص انسان از سوی دیگـر وجـود 

را به عنوان مصداق این تغییر معرفـی نمـوده اسـت دارد. چنانکه یکی بیرون آوردن چشم شتر نر سالخورده 
(زمخشری، همان). و دیگری اختـه نمـودن بردگـان (مغنیـه، همـان) و سـومی مصـادیق دیگـری را نظیـر 
خالکوبی، کندن مو، مرتب کردن و تیز کردن دندان، گذاشتن موی مصنوعی، رنگ کردن موو ... را نیز بر آن 

نطور که زمخشری قول به مشروعیت خصـاء در بهـائم را بـه عمـوم ). هما۶۰۹/ ۵افزوده است (آل غازی، 
) که نتیجه آن انحصار ممنوعیـت خصـاء در خصـوص انسـان ۵۶۶/ ۱دهد (زمخشری، عالمان نسبت می

است.
در مقابل برخی دیگر ایـن محظوریـت را بـه چهارپایـان نیـز تسـری داده و بـدین ترتیـب عمومیـت و 

فلیغیـرن خلـق اللـه «سازد: گزینند. در همین راستا زحیلی خاطر نشان میگستردگی ناروایی تغییر را بر می
).۲۷۷/ ۵(وهبه زحیلی، » بخصی الدواب ... مما تشویه الفطره و تغییرها عما فطرت علیه

ذکر این نکته حائز اهمیت است که با وجود اینکه نگره فوق مطلق تغییر تکوینی را مـدلول آیـه شـریفه 

.داند نه دلیل بر آنرا گواه بر این تفسیر می» ال تبدیل لخلق اهللا«آیه شریفهالزم به ذکر است که طبرسی،. 1
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شـود کـه گویـا ه به مصادیق بر شمرده در کلمات مفسران، این نکته به ذهن متبـادر میداند، لکن با توجمی

تغییرات تکوینی در جماد و نبات مشمول حرمت مستفاد از آیه نیست. همانطور که سید قطب تصـریح بـه 
).۷۶۱/ ۲کند (فی ظالل القرآن، خصوص تغییر شکل در حیوان و انسان می

هر تغییر فیزیکی و مادی با استناد به آیه اسـت. بنـابراین مـوارد مـذکور در برآیند این دیدگاه ممنوعیت
تفسیر آیه موضوعیت نداشته بلکه صرفًا از باب تمثیل است. لحاظ همین امراست کـه ابوحیـان اندلسـی را 

فإّنمـا ذلـک علـی جهـه التمثیـل ال«دارد که بعد از ذکر بعضی از موارد مطرح شده، چنین بنگارد: برآن می
).۴/۷۲»(الحصر

مراد از تغییر، مطلق تغییر اعم از تکوینی و تشریعی است: فیض کاشـانی بعـد از برشـمردن چنـد ب) 
مصداق از تغییر فیزیکی مانند بیرون آوردن چشم شتر نر سالخورده و اخته کردن بردگـان و مثلـه، بـه تغییـر 

ع تغییر را مشمول تغییـر خلـق اللـه بـه شـمار معنوی یعنی تغییر دین و امر الهی نیز اشاره نموده و هر دو نو
).۲۴۰-۲۳۹/ ۱۰؛ همو، األصفی، ۵۰۱/ ۱کاشانی، الصافی، فیض آورد (می

مفسر دیگری با افزودن چند مصداق دیگر از تغییر ظاهری چون تیز کردن دندان و رقـم کبـود زدن بـر 
امام صـادق (ع) اسـت را نیـز مشـمول لب و دست و پا و لواط و سحق و ...، تغییر دین خدا را که مروی از 

با تفکیـک » بیان السعاده«). چنانکه صاحب تفسیر ۱۱۹/ ۳داند (کاشانی، مأل فتح الله، تغییر خلق الله می
موارد تغییر به صورت یا صفت ظاهری مانند مثله و تغییر به صورت یا صـفت بـاطنی مثـل تغییـر صـورت 

مستقیم به ادیان منحرف، تمام این موارد را داخل در حوزه تغییـر انسانیت از استقامت به انحناء و تغییر دین
). از دیگر تصریح کننـدگان بـه ایـن اطـالق صـاحب تفسـیر مواهـب ۵۳/ ۲کند (گنابادی، محرم ذکر می

توان نام بـرد. دور از ) را می۱۶۰/ ۵) و صاحب تفسیر مراغی (مراغی، ۲۹۰-۲۸۹/ ۹الرحمن (سبزواری، 
مه طباطبایی را نیز بتوان در زمره این افراد به حساب آورد. زیرا بعـد از تفسـیر آیـه بـه حقیقت نیست که عال

).۵/۸۵داند (اخته نمودن و مثله و لواط و سحاق تفسیر به دین حنیف را نیز خالی از وجه نمی
ی محصول اطالق نگره مزبور با وجود تصریح به تغییراتی خاص، تعمیم به هر نوع تغییری اعم از ظاهر

و باطنی است.
مراد از تغییر، خصوص تغییر تشریعی است: این گـرایش، تغییـر تکـوینی را خـارج از مـدلول آیـه ج) 

داند. یعنی هرگونه تغییری در امـر شـریعت نامشـروع و قلمداد کرده و تنها تغییرات معنوی را مشمول آیه می
مورد نکوهش در آیه وجود دارد. بعضی آن را دین ناروا است. البته با لحاظ تفاوتی که در تعیین مراد از تغییر 

عن جابر عن ابی الجعفـر (ع) فـی قـول «اند. روایاتی نیز به این مضمون وارد شده است: خدا معرفی نموده
) و در روایتی دیگـر همـین معنـا از امـام ۲۷۶/ ۱(عیاشی، » الله: وألمرنهم فلیغیرن خلق الله قال: دین الله
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).۱۷۳/ ۳مجمعاست (ر.ک: طبرسی،صادق (ع) نیز نقل شده

معنی «کنند. در قول منسوب به زجاج آمده است: برخی تغییر احکام الهی را به جای دین الهی ذکر می
آن است که ایشان احکام و اغراض را در خلق خدا بگردانیدند، چون حق تعالی چهارپایان را آفرید تا بـه آن 

). ۵۸۰/ ۲؛ حسینی، تفسیر اثنا عشـری، ۱۱۹/ ۳گردانیدند (کاشانی، منتفع شوند، ایشان آن را بر خود حرام 
های تفسیری را به عنوان نخستین دیدگاه در تفسیر آیه شریفه، دعوت شیطان به ایجـاد طبرسی یکی از دیدگاه

أراد «فرمایـد: داند. زیرا در تبیین مراد از تغییر دیـن میتغییر در دین خداوند به معنای تغییر احکام الهی می
). یعنی مّتبعین اوامـر شـیطانی اقـدام بـه ۱۷۳/ ۳مجمع(طبرسی،» بذلک تحریم الحالل و تحلیل الحرام

کنند که نشانه خروج از دین حنیف به دلیـل تحریـف و حرام نمودن مباحات و حالل نمودن محظورات می
ده اسـت. کیاهراسـی و تغییر احکام الهی مندرج در دین است. همان چیزی که در آیه مورد مذمت واقع شـ

جصاص نیز به نقل از ابن عباس در بیان مراد از تغییر خلقت به تغییر دین الهـی، آن را بـه تحـریم حـالل و 
؛ ۴۹۹/ ۲کننـد (کیاهراسـی، تحلیل حرام تفسیر کرده و آیه فطـرت را هـم بـه عنـوان شـاهد بـر آن ذکـر می

).۲۶۸/ ۳جصاص، 
نمایند. علـی بـن ابـراهیم در آن را به تغییر امر الهی تفسیر میبرخی دیگر در تبیین این تغییر تشریعی،

). چنانکه در تفسیر عیاشی ۱۵۳/ ۱فرماید: تغییر خلق الله به معنی امرالله است (قمی، تفسیر آیه شریفه می
). ۲۶۷/ ۱(عیاشـی، » أمرکم الله بما أمـر بـه«از قول امام صادق (ع) روایت شده که در تفسیر آیه فرمودند: 

یعنی تغییر فرمان الهی به آنچه فرمان داده است و مرحوم بحرانـی همـین روایـت را از امـام بـاقر (ع) نقـل 
١).۱۷۵/ ۲کند (بحرانی، می

الزم به ذکر است که مراد از امر الهی در اینجا به معنای عام است یعنی امر خـدا بـه انجـام واجبـات و 
ر در احکام و در نتیجه تغییر در دین الهی خواهد شد.اجتناب از محرمات که عدم رعایت آن موجب تغیی

بازگشت کلمات این افراد در تعیین مصداق تغییر تشریعی، همـان مصـداق مطـرح شـده در نظـر قبـل 
دهنـد کـه هرگونـه است، زیرا امر الهی در تشریعیات متضمن احکام الهی است که بدنه دین را تشـکیل می

شود.داوند میتغییری در آن منجر به تغییر دین خ
ای کـه قلمـرو آن کند، به گونهباالخره نظرگاه دیگر در مقام تعیین دین الهی معنایی گسترده را لحاظ می

توان از آن تعبیر به هر نوع عملکرد و رفتـار خـالف دیـن کـرد. شـیخ های قبلی را هم در بر گیرد که مینگره
دانـد، تغییر دین الهی با لحاظ جنبـه سـلبی آن میترین قول راطوسی بعد از بر شمردن اقوال مختلف، قوی

یعنی هر نوع رفتاری که مخالف دین باشد، دینی که احکام و موازین آن مطابق با فطرت انسـان اسـت و بـر 

»امر اهللا بما أمر به«روایت چنین است:ذکر نشده است.» أمر«بعد از» کم«با این تفاوت که.1
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های مطرح شده از سوی مفسران را داخل در گستره این معنا به شـمارآورده و در همین اساس، تمام احتمال

).۱۲۱/ ۳(شیخ طوسی، » اذا کان ذلک خالف الدین فاآلیه تتناولألنه «فرماید: تعلیل می
خاستگاه دیدگاه سوم با تمام گوناگونی مصادیق آن در مقام تطبیق، انحصار تغییر محرم در آیه شریفه به 

معتقد بـه خـروج تغییـرات تکـوینی از » دین الله«به » خلق الله«خصوص تغییر تشریعی است و با تفسیر 
، همانطور که عالمه فضل الله بعد از نقل دیدگاه معتقدان به تغییر جسـمی و مناقشـه در آن داللت آیه است

).۴۷۰-۴۶۹/ ۷تفسیر کند (فضل الله، تغییر جنسیت را بنا بر اصل اباحه عاری از مانع معرفی می

ارزیابی نظریه مفسران
دانست به وسـیله روایـات وارد در میدیدگاه اول که تغییر مذکور در آیه شریفه را تغییر تکوینی و مادی 

اند، در تفسـیر شود. زیرا روایاتی که جمع کثیری از مفسران شیعه و سنی آن را نقل کردهذیل آیه تضعیف می
اند. و این خود نشان از گسـتره مفهـومی آیـه و شـمول آن را مطرح نموده» امر الله«یا » دین الله«آیه شریفه 

. دیدگاه سوم نیز که خصوص تغییرات تشـریعی را اختصـاص بـه ذکـرداده نسبت به تغییرات تشریعی است
کند، ناتمام است زیرا آیـه اطـالق داشـته و مطلـق است و تغییرات تکوینی را خارج از گستره آیه معرفی می

تغییر را دعوت شیطان دانسته که در واقع مذمت ممتثالن اوامر اهریمنی است. بنابر این وجهی برای خروج 
تغییرات تکوینی از قلمرو آیه وجود ندارد. افزون بر آنکه بسیاری از تفاسیر، مواردی از قبیـل خصـاء، مطلق 

کنند که همگی تغییرات تکوینی است.لواط، سحق، خالکوبی را از مصادیق این تغییر معرفی می
تشـریعی اسـت. اما دیدگاه دوم فی الجمله قابل پذیرش است، یعنی آیه در بر دارنده تغییرات تکوینی و

لکن با لحاظ معیاری که خواهد آمد.
قلمرو داللت تغییر خلقت از دیدگاه فقیهان و شمول یا عـدم شـمول آن نسـبت بـه 

هاي نوبنیادپدیده
الف) فقهاء عامه

اند که مشیر بـه تغییـرات مـادی افـزون بـر تغییـرات اکثر مفسران اهل سنت روایاتی را در ذیل آیه آورده
ها روایتی از عبدالله بن مسعود است که از قـول پیـامبر (ص) چنـین نقـل جمله آن روایتمعنوی است. از

ـ«شده است:  َراِت َخْلـَق الَلّ َجاِت ِلْلُحْسِن، اْلُمَغِیّ َصاِت َواْلُمَتَفِلّ ُه اْلَواِشَماِت َواْلُموَتِشَماِت َواْلُمَتَنِمّ ١»هِ َلَعَن الَلّ

کوبند یا خال در بدنشان ند کسانی را که خال در بدن دیگران می). یعنی خداوند لعنت ک۲۲۴/ ۲(سیوطی،

والواشرةوالمتنمصۀوالنامصۀ) ص(اهللارسولاهللالعن: «استآمدههمشیعهرواییکتبدراختالف،کمیبافوقروایت.1
).133/ 17عاملی،حر(»المستوشمۀوالواشمۀوالمستوصلۀوالواصلۀوالمؤتشرة
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دارند و زنانی که به خاطر زیبایی و جـوان شود وهمچنین زنانی را که موهای ابروی خود را بر میکوبیده می

کنند و زنانی که خلقت خدایی را های جلویی خو را (به وسیله تراش) از هم جدا مینشان دادن خود، دندان
دهند.یر میتغی

روایات مشابه دیگری نیز قریب به همین مضمون وارد شده است (همان).
به کار رفته که چون از طـرف پیـامبر (ص) صـورت » لعن«در روایات مزبور و روایات مشابه آن کلمه 

اشد بساز عمل منفور و به تعبیر عرفی، نهی نسبت به مرتکبان این اعمال میپذیرفته، مبّین اهمیت سرنوشت
که در راستای نهی در آیه شریفه مطرح شده است.

التفات به آیه مورد بحث و روایات، که زمینه اولیه ممنوعیت تصرفات و ایجـاد دگرگـونی در خلقـت را 
دارد که فتوی به حرمت انواع تزّینات دهد. مواردی نظیر رنگ کردن فراهم آورده است، آل غازی را بر آن می

ای که پوست اصلی کامًال دگرگون شود، بند انداختن ن، کرم زدن به صورت به گونهموی سر و مجعد کردن آ
).۶۰۹/ ۵زنان و هر تغییری که هدف از آن صرفًا زیبایی باشد (

هایی چون شبیه سازی انسـانی، تغییـر جنسـیت، عقـیم نظرداشت به حرام انگاری موارد مذکور، پدیده
اهد انگاشت. بنابر این مستبعد نیست که یوسف قرضـاوی حکـم سازی و ... را به طریق اولی نامشروع خو

به حرمت عملیاتی چون شبیه سازی انسانی، جراحی زیبایی و امثال آن با استناد به آیه تغییـر خلقـت دهـد 
م). و به باور فرد دیگـری فرآینـد شـبیه سـازی مخـالف ۲۰۰۱و ۲۰۰۳(قرضاوی، االستنساخ و تداعیاته، 

/ ۲عی و داخل در عموم قول خداوند [و مورد نهی] باشد! (عبدالناصر، داراسات فقهیه، قواعد و اعتبارات شر
۶۷۱(

امامیهیب) فقها
در میان متقدمان از امامیه آیه تغییر خلقت کمتر مورد استناد فقیهان جهت استنباط حکـم شـرعی قـرار 

ه بـن مسـعود از پیـامبر (ص) در تنها به ذکـر روایـات منقـول از عبداللـ» البیان«گرفته است. شهید اول در 
کنـد (شـهید اول، خصوص لعن چند دسته از زنان بسنده کرده و مستند احتمـالی آن را همـین آیـه ذکـر می

انـد. فـیض کاشـانی در ای از فقیهان حرمت تراشیدن ریش را از آیـه اسـتفاده کرده). در عین حال عده۱۲۸
و قـد أفتـی «فرماینـد: کنند، آنجا کـه میمطلب اشاره میبه همین » حدائق الناضره«و بحرانی در » الوافی«

جماعه من فقهائنا بتحریم خلق اللحیه و رّبما یستشهد لهم بقوله سبحانه حکایه عن ابلیس اللعین وآلمرنهم 
). البته اینان تغییر خلق الله را نه دلیل بلکـه ۵۶۰/ ۵؛ بحرانی، ۶۵۸/ ۶کاشانی، فیض » (فلیغیرن خلق الله

کنند. اما مرحوم نراقی نه استناد و نه استشهاد به آیه جهـت ای فتوای این عده به حرمت معرفی میمؤیدی بر
فرماید: معلوم نیست که حلق لحیـه، استنباط حکم حرمت تراشیدن ریش را نپذیرفته و در تعلیل مطلب می
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موجـب تعلـق حکـم ). صاحب عمده المطالب نیز با ذکر احتماالت۲۶۴/ ۱تغییر خلق الله باشد (نراقی، 

داند و سپس با مناقشه حرمت به حلق ریش، یکی از آن احتماالت را استناد به تغییر خلقت خدای متعال می
). امـا شـیوه اشـکال ۱۹۵/ ۱کنـد (طباطبـایی، در قلمرو داللت آیه در نهایت گرایش به اجمال آیه پیـدا می

ای دیگر است. کنند، به گونهریش استناد میمحقق خویی به کسانی که به آیه شریفه جهت حرمت تراشیدن 
فرماید: اگر مراد از تغییر در آیه شریفه تغییر خاصی باشد شکی ایشان با طرح دو فرض متصور در مسأله می

در حرمت اجمالی این تغییر نیست. لکن دلیلی در دست نیست که مراد به تغییر، آن چیزی باشد کـه حلـق 
/ ۱مراد از تغییر، مطلق تغییر باشد؛ دلیلـی بـر آن اقامـه نشـده اسـت (خـویی، لحیه را هم در برگیرد، و اگر

داند با این تعلیل کـه: الزمـه التـزام بـه اطـالق ). و پشتوانه فقدان دلیل بر اطالق را پیامد فاسد آن می۲۵۸
های درخـت و تغییر، حرمت تصرف در دیگر مخلوقات از جمله کاشت درخت و حفر چاه و قطـع شـاخه

ای که اعتقاد به آن ممکن نیست و بدینگونه معتقد به اجنبی بـودن ها است (همان). الزمهاه کردن ناخنکوت
شود. تا کنون هنوز بحث موضوعات جدیدی چـون تغییـر جنسـیت، مدلول آیه نسبت به تراشیدن ریش می

ز دستورات اهریمنی، عقیم سازی و ...به حوزه مدلول آیه وارد نشده است. لکن باتوجه به ضرورت اجتناب ا
). تـا ۱۹۹مطرح شـده اسـت (شـیرازی، » ال یغّیر خلق الله«حرمت تغییر خلق الله به صورت قاعده فقهی 

گذارند و با فراهم شدن بستر تغییر اینکه مظاهر نوین زندگی با پیشرفت دانش پزشکی پا به عرصه وجود می
های مطـرح شـده پیرامـون ه تغییر جنسیت و چالشجنسیت به عنوان یکی از این مظاهر و نیاز برخی افراد ب

تـرین شود. کـه یکـی از مهمابعاد فقهی و حقوقی آن، بحث تجویز و عدم تجویز از سوی فقیهان مطرح می
اند، بحث تغییر خلق اللـه اسـت. چـرا کـه تغییـر دلیل مانعین که بیشتر به نگرش مذهبی اهل تسنن وابسته

خداست. که البته این نگره مـورد مخالفـت تعـداد زیـادی از فقیهـان جنسیت اظهر مصادیق تغییر در خلق
گیرد. به عنوان نمونه عالمه فضل الله که مدعی عـدم داللـت آیـه بـر تحـریم بـوده و اساسـًا امامیه قرار می

سازد: موضوع حرمت در آیـه شـریفه انسـان نیسـت، داند، خاطر نشان میتغییرات مادی را اجنبی از آیه می
دهد، اگر آیه شـریفه رینش خداست و با برشمردن بعضی از محظورات حرمت مطلق تغییر ادامه میبلکه آف

دلیل بر تحریم تغییر باشد، باید دلیل حرمت هرگونه تغییر در همه مخلوقات الهی باشد و در این فرضیه باید 
د وانهیم، در حالی که هـیچ ها، جویبارها و دیگر پدیدارها را به حال خوتمامی درختان، گیاهان، زمین، کوه

شود. و اعتقاد به خروج این موارد از عموم حکم تغییر، تخصیص اکثـر را کسی به چنین برآیندی ملتزم نمی
در پی دارد که مستهجن است. در حالیکه بیشتر علماء، تغییرات در این پدیدارها و تغییرات زیبایی در انسان 

). استدالل ایشان برای نفی و انکار ۲۳۰-۲۲۷اند (فقه الحیاه، دهو سایر تغییرات از این دست را جایز شمر
ای کـه رهیافت حرمت به تغییر جنسیت از معبر داللت آیه بر دو مقدمه و یک نتیجـه اسـتوار اسـت، نتیجـه
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التزام به آن ممکن نیست:

ها خلق الله هستند.تمامی پدیده-۱
هر تغییر خلق اللهی، حرام است.-۲

ها حرام است.غییر در تمامی پدیدهنتیجه: ایجاد ت
محظور این نتیجه: باور به حرمت تغییر مادی در تمام مخلوقات خداوند راه تعامل و ارتبـاط انسـان بـا 

جویی برآییم و قائل به بندد. پر واضح است که چنین برداشتی باطل است و اگر در صدد چارهطبیعت را می
سان از حوزه شمول حکم حرمت تغییر و بقـا، تغییـر در مخلـوق خروج تغییر در طبیعت و مخلوقاتی جز ان

انسانی در حکم حرمت مستفاد از آیه شویم، این همان تخصیص اکثری است که قبیح است.
بنابراین ایشان اساسًا مدعی عدم نظارت آیه بر تغییرات مادی از جمله تغییر جنسیت اسـت کـه نتیجـه 

ت معنوی از مدلول آیه است.چنین برداشتی اعتقاد به خصوص تغییرا
اعتقاد به خصوص تغییر معنوی که قدر متقین از آیه به دلیل روایات اشاره کننده به آن است، و خـروج 

ترین راه حل برای خروج از اشکاالت مترتـب بـر شـمول و اطـالق آیـه تغییرات فیزیکی از مدلول آیه، ساده
ای نیز پیش ). و عده۱۳۲/ ۲گزینند (مکارم، ز آن را بر میاست. راه حلی که برخی دیگر از فقیهان معاصر نی

). شاید به همین خـاطر اسـت کـه امـام ۷۳۴/ ۲اند (مراغی، از آن، به صورت احتمالی از آیه استظهارکرده
خمینی بدون اشاره به مستند قرآنی حرمت تغییر خلق الله، در خصـوص تغییـر جنسـیت معتقـد بـه جـواز 

).۶۲۶/ ۲، شود (تحریر الوسیلهمی
یکی دیگر از مباحث مستحدث در راستای پیشرفت علم پزشکی مسأله عقیم سازی است که در ضمن 
توانایی اطباء بر ایجاد تغییراتی در انسان جهت کنترل نسل، شبهه حرمت آن بر مبنای تغییر خلق الله مطرح 

نع از مطلق هر تغییـری در هیـأت نگارد: مضمون آیه مشده است. آقای مؤمن در تقریر این مسئله چنین می
طبیعی انسانی است، خواه در ظاهر جسم باشد یا در باطن جسم و یا منع از تغییری است که موجب نقص 
و تشویه خلق شود یا منع از تغییری که به تعطیلی یکی از قوای جسمانی منجر شود. عقـیم سـازی نیـز کـه 

).۵۵نوع است (مؤمن، یکی از مصادیق بارز این تغییر است مطابق آیه مم
دهد که آیه شریفه درصدد منع از هرتغییـری در خلـق اللـه همو در جواب از این شبهه چنین پاسخ می

نیست، چون تحفظ بر منع هر تغییری، مستلزم حرمت تغییر در دیگر مخلوقات یعنـی جمـاد و حیـوان نیـز 
یراتی است که نشأت گرفتـه از امـر هست و وجهی برای تخصیص آن به انسان نیست، بلکه مراد، صرف تغی

له که احراز شود از ناحیـه امـر شـیطان و اغـواء اوسـت، چنـین شیطان باشد. بنابراین هر تغییری در خلق ال
تغییری حرام است و در صورت عدم احراز و شک، اصل برائت جاری شده که نتیجه آن عدم حرمت است. 
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با استناد به آیه از وجاهت برخوردار نیست (همان).» بما هو تغییر«لذا ادعای حرمت تغییر در جسم انسان 

محظورات التزام به ممنوعیت هر تغییری در خلق الله بوده است، دست از اطـالق ایشان نیز که ملتفت
داند. نظیر تغییراتـی کـه مـردم را بـه آیه برداشته و خصوص تغییرات تحت امر شیطان را مشمول حرمت می

دهد (همان).سوی گناه سوق می
ر اسـت. لـذا اگـر دلیلـی در الزمه چنین باوری، اثبات قبلی گناه بودن عملی معین توسط دلیلـی دیگـ

توان حکم بـه گیرد، نمیدسترس نباشد که ایجاد دگرگونی در مخلوقی به فرمان و خواست شیطان انجام می
حرمت آن داد. به عبارت دیگر آیه دلیل استقاللی بر تحریم نیست. بنابر این نخست باید تحریم فعلی ثابت 

شود تا بعد مندرج در مدلول آیه واقع شود.
ی دیگر از مسائل مطرح شده در فقه در پرتو پیشرفت تکنولوژی جواز یا عدم جواز شبیه سازی است یک

اند.که مخالفان و موافقان سخن از داللت یا عدم داللت آیه بر حرمت جواز آن رانده
داننـد؛ بـرایاند و اساس حرمت را امر شیطان به تغییر خلقـت الهـی میمخالفان که نوعًا فقیهان عامه

کید بر اجتناب از فناوری مهندسی ژنتیک، حتی در صدد جرم انگـاری آن بـر  نشان دادن شدت حرمت و تأ
انـد (ر.ک: محمـدی، شـبیه ای که اقدام کنندگان به پروژه شبیه سازی را محـارب قلمـداد کردهآمده به گونه

). ۲۲۱سازی انسان، 
د، استدالل به آیـه شـریفه را جهـت اثبـات حکـم اندر مقابل، موافقان که تعداد زیادی از فقیهان امامیه

؛ مکـارم، ۹۸اند (سـبزواری، االستنسـاج بـین التقنیـه و التشـریع، تحریم این فناوری نوین نادرست دانسته
البته رهیافت هر یک جهت خروج از حکم تحریمی مستفاد از آیه و اختیار جـواز متفـاوت ١).۱۳۳النکاح، 

اری مراد از خلق را در آیه شریفه تقدیر دانسته که مقدم بر ایجـاد اسـت و است. به عنوان نمونه محقق سبزو
معتقد است استنساخ و سایر اکتشافات علمی از تقدیرات الهی اسـت و احـداث بعـد از عـدم از تطبیقـات 
تقدیر است. بنابر این اکتشافات نوین به معنی آفرینش چیزی از عدم توسط دانشمندان نیست. بلکه نهایـت 

ها اکتشاف طریقه دیگری برای توالد و تکاثر است که در اصل خلق موجود است، لکـن کسـی بـه آنتالش 
کشف آن نائل نشده بود و مفهوم خلق ولو بر اکتشافات علمی قابـل انطبـاق اسـت، لکـن خـارج از تقـدیر 

نای لغوی خداوند نیست (همان). و محقق دیگری برای موجه نمایاندن عملیات شبیه سازی امکان اراده مع
داند تغییر خلقت را منتفی دانسته و مراد از آیه را کارهای خرافی برخاسته از تصورات شیطانی و جاهالنه می

(تسخیری، همان). چنانکه تحکم در جنس جنین و تلقیح مصنوعی نیز خارج از داللت آیه شـریفه دانسـته 

؛ تسخیري، مقاله تکثیر نسـل 115سند، فقه الطب و التضخم النقدي، ؛104شیرازي، المسائل الطبیۀ، براي مطالعه بیشتر ر.ك:.1
.12انسانی، 
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).۱۰۹/ ۱شده است (قندهاری، الفقه و مسائل طبیه، 

از موارد استناد به آیه شریفه، در حوزه طب جدید، مسأله پیونـد اعضـاء اسـت کـه مسـتلزم یکی دیگر 
تصرف در اعضاء و برداشت عضو مورد نیاز از آن، جهت پیوند است که تغییر خلق الله بر آن صادق است. 

دن عنوان که برای اعالم جواز این عمل و خروج آن از حکم تحریمی موجود در آیه، همچنان ادعای مشیر بو
).۱۶۲تغییر محرم به اعمال خرافی نشأت گرفته از اغواء شیطان شده است (قمی، 

افزون بر این موارد یاد شده پیرامون عملیات زیباسازی نظیر عمل جراحی بینی، کاشـت مـو، کوچـک 
های مختلفی صورت پذیرفته ـ کـه بـر خـالفسازی لب و هر عملی که جنبه زیبایی داشته باشد نیز بحث

).۱۳۳/ ۲نظر فقیهان اهل تسنن ـچنین عملیاتی أجنبی از داللت آیه شمرده شده است (مکارم، 
های نوبنیاد متفاوت اسـت. چنانکه مشهود است نحوه استدالل فقیهان برای عدم استفاده حرمت پدیده

سازد:تأمل در شیوه استدالل آنان ما را به چهار رهیافت کلی رهنمون می
های نوین.اجمال آیه و عدم استفاده حکم حرمت از آن نسبت به پدیدهگراییدن بهالف) 

هـای جدیـد از مقـدرات تصرف در مفهوم خلق و اراده معنی تقدیر و اعتقاد به عدم خروج فناوریب)
الهی و در نتیجه عدم تحقق موضوع تغییر در مورد خلق به معنای تقدیر.

ییر معنوی و خروج تغییرات فیزیکی از مدلول آیه.تصرف در اطالق تغییر و انحصار آن در تغج) 
باقی گذاردن اطالق تغییر به حال خود و شمول آن نسبت به تغییرات مادی و معنوی ولکن اعتقاد به د) 

نوع خاصی از تغییرات مادی.

نقد دیدگاه فقیهان در قلمرو داللت آیه
د است زیرا اصل، عدم اجمال آیـات قـرآن : نظرگاه اول گرویدن به اجمال بود که مردونقد دیدگاه اول

ها در مسـیر کمـال از خـالل دسـتورات آن در است. به دلیل آنکه نزول آیات قرآن به هدف هـدایت انسـان
تمامی ابعاد زندگی و از جمله تعیین نوع رفتار انسان در مواجهه با رویدادهای زندگی است. و در جهت نیل 

که در این امر دخیل باشد، فروگذاری نشده است؛ هـر چنـد در قالـب ای به همین مقصود از ذکر هیچ نکته
ای جهـت ذکر موانع باشد. تأمین این غرض نیز مستلزم عدم اجمال آیاتی اسـت کـه در صـدد تبیـین نکتـه

اجتناب انسان از مسیر ضاللت و وقوع او در مسیر هدایت است بنابراین اجمال، نافی غرض و صدور آن از 
محال است.حکیم، قبیح بلکه

در همین راستا آیه مورد بحث در صدد تبیین یکی از موانع هدایت الهی ـ به عنوان یکـی از منفورهـای 
کشـد. الهی ـ برآمده است و حرکت گام به گامی را از طرف شیطان برای به دام کشیدن بندگان به تصویر می



108شمارةفقه و اصول78
انجامد. حرکتی که با عـزم جـدی او بـر ها میکه نهایتًا به گمراهی بعضی از بندگان خداوند و زیان دیدن آن

کید  کید ثقلیـه در انتهـاءمقرون گشـته اسـت. » نون«در ابتداء و » الم«اغواء از طریق به کار رفتن حرف تأ تأ
کیـد بـر حقیقـت گویا مخاطب شیطان در این آیه در منزلت منکران گفته های او واقع شده و شیطان برای تأ

کید استفاده کرده است.های خود از این حروف تگفته أ
کنـد و از ها را بـه آن امـر میاز جمله افعالی که شیطان بر آن مصمم است، تغییر خلق است که انسان

اند، آنجا که ممتثالن این امر و اوامر دیگر اهریمنی، مورد مـذمت قـرار گرفتـه و نسـبت بـه آن تهدیـد شـده
ت. حال به جای تعیـین مـراد از ایـن تغییـر محـرم حرمت افعال مزبور بلکه شدت حرمت قابل استفاده اس

جهت اجتناب از آن، گراییدن به اجمال و کنار گذاشتن آن از مسیر استنباط احکام، صحیح نبـوده بلکـه در 
تنافی با غرض هدایتگری آیات است.

غیر از خلق باید گفت، تقدیر » خلق«: در رّد این دیدگاه یعنی اراده معنای تقدیر از واژه نقد دیدگاه دوم
) ۲(فرقـان: » خلق کـل شـٍئ فقـدره«بوده و دلیل آن چنانکه اشارت رفت، عطف تقدیر بر خلق در کریمه: 

است. که بر اساس آن تحقق رتبه تقدیر بعد از مرتبه خلق است. بنابراین تعریـف آن بـه تقـدیر و اعتقـاد بـه 
صحیح نخواهد بود.تحقق موضوع تغییر خلق در رابطه با مسائل نوین مطابق این مبنا 

ادعای انحصار تغییر مذکور در آیه به خصوص تغییر معنوی که محصول این دیدگاه نقد دیدگاه سوم: 
است، ادعایی بدون دلیل و تقیید بدون وجود مقید است زیرا تغییر در آیه شریفه مطلق بوده و روایات معّرف 

که مقیدی برای اطالق آیه به شمارآیند، از باب تمثیل به عنوان تغییر محرم، بدون این» امرالله«یا » دین الله«
شوند. این در صورتی است که استعمال خلق در آیـه شـریفه و بیان مصداق خفی از مدلول آیه محسوب می

ای که دیـن استعمال حقیقی، از نوع حقیقت ادعایی بوده و گستردگی مفهوم خلق در آن لحاظ شود، به گونه
مجاز باشد، » دین الله«بر » خلق الله«م. اما اگر استعمال از نوع مجازی و اطالق را هم مخلوق الهی بدانی

این اطالق مجازی، از گونه اطالق سبب بر مسبب با این اعتبار است که خلقت الهی دعوت به تمسک دین 
یـده نیز چنین است. لذا وقتی دین اسالم دیـن فطـرت نام» خلق«به معنی » فطرت«الهی دارد. چنانکه واژه 

شود، به معنی آن است که اسالم دینی است که مالئم با فطرت و فطرت، دعوت کننده به آن است. یعنی می
باشد.این دین مقتضای فطرت است و بنابراین اطالق فطرت بر دین، اطالق مقتضی بر مقتضا می

ند بود و چـه در هرصورت چه استعمال حقیقی باشد و چه مجازی، تغییرات مادی از آیه خارج نخواه
بسا که تغییرات جسمی، سبب تغییر دین الهی شوند و لذا روایات، مانع از اطالق آیه نخواهند بود. بـا بیـان 

بـه » خلـق اللـه«را دلیل بر تفسیر » ال تبدیل لخلق الله«که )١٨٤/ ٥ر.ک: طبری، فوق تزلزل قول کسانی (
ابقًا گذشت که تغییـر اعـم از تبـدیل بـوده و در ایـن شود. افزون بر آنچه ساند، روشن میدانسته» دین الله«
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صورت دلیل أخص از مدعا خواهد بود. شاهد دیگر اینکه اگر مرا از تغییر محرم در آیه صرف تغییر در دیـن 

هـم قابـل فهـم » فلیبتکن آذان األنعام«و احکام و به عبارتی بدعت گذاری باشد، این معنا از فقره قبل یعنی 
ذکر دوباره آن نخواهد بود.است و دلیلی برای

شود، بـه حاصل آنکه خداوند متعال بعد از تبیین حرمت تغییراتی که منجر به بدعت احکام خرافی می
پردازد که هم شامل تغییرات تکوینی و هـم تشـریعی می» حرمت تغییر خلق الله«بیان یک اصل کلی یعنی 

شود.می
ه قابل پذیرش است، اما دایـره شـمولش نسـبت بـه هـر نگره فوق گرچه فی الجملنقد دیدگاه چهارم: 

تغییر مادی در مخلوقات و هرگونه دگرگونی طبیعت، پذیرفتنی نیست و به خاطر بطالن چنین تعمیمی است 
/ ۷(صـادقی، » اذًا فالقصد من خلق الله هو خلق خـاص و مـن تغییـره ایضـًا تغییـر خـاص«که ادعا شده: 

ش ضابطه جهت تفصیل در تغییر محرم و تعیین مالک با توجـه بـه قـرائن ای جز پذیر). بنابراین چاره۳۴۶
پیرامونی نخواهد بود.

التفات به همین ضرورت بوده که برخی با تفکیک بین تغییرات پایداری چون خصی کردن و تغییراتـی 
و دومـی را مبـاح شود مانند تزّین زنان، مالک را قید دوام و عدم دوام قـرار داده و اولـی را حـرامکه زایل می

ای محل تأّمل است زیرا در شـرع تغییـرات پایـداری ). در حالیکه چنین ضابطه۳۹۳/ ۵اند (قرطبی، دانسته
چون قطع دست سارق و دست و پای محارب تشریع شده است. همانطور که بعضی از تغییرات مورد نهـی 

ای دیگر قید دیگری نیست و لذا عده» مدوا«در شریعت، دائمی نیست. بنابراین معّول، در حرمت تغییر قید 
را به دوام اضافه کرده تا مناط تحریم، متکّون از دو وصف دوام و اراده تحسین از تغییر باشد و مؤیـد چنـین 

که تحسین نیز مالک تحریم ). در صورتی۲۹۲اند (همو، قرار داده» المتفّلجات للحسن«برداشتی را روایت 
شرع برخی از انواع تّزین نه تنها حرام نبوده بلکه اراده شارع نیز به آن تعلق یافتـه نخواهد بود به دلیل آنکه در

است. مانند شکاف گوش دختران برای نهادن گوشواره در آن که با وجود آنکه تزیین پایداری است و مراد از 
ه مالک حرمت آن نیز زیبایی است، لکن مباح است. توجه به همین اشکاالت برخی دیگر را بر آن داشت ک

). بنابراین تغییر نافع مطابق این تعبیر، مبـاح خواهـد ۱۱۵/ ۲را تغییر ضاّر، معرفی کنند (ابن عطیه اندلسی، 
). امـا ۱۰۰بود. چنانچه ادعا شده است، تغییر خلق اگر متوجه تبدیل به احسن باشد مـانعی نـدارد (سـند، 

که معول در منع تغییر را هر گونه دگرگونی معـارض ای رویکرد دیگر در معرفی مالک، متفاوت بوده به گونه
دانـد (سـبزواری، پذیرد، میبا خلقت خداوندی که فعل شیطانی و به منظور رویارویی با خالق صورت می

۷۵.(
شـود کـه در خصوص تغییر نافع یا تبدیل به احسن این سؤال نسبت به صاحبان دیدگاه فوق مطـرح می
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گـردد. چیست؟ سؤالی که تغافل از آن موجب اجمال مالک معرفی شده میمالک در تعیین نفع یا أحسنت 

چنانکه رویکرد اخیر نیز با وجود پذیرش اجمالی آن، قابل جمع با بعضی از مصادیق مطرح شـده از سـوی 
مفسران نخواهد بود. به عنوان نمونه یکی از مصادیق ممنوع تقریبًا مورد اتفاق نـزد مفسـران، اخصـاء یعنـی 

ردن قوه شهوانی به خاطر اغراض مقصود است، بدون آنکه معارضه با خلقت خداوند ملحوظ نظر تعطیل ک
های درونـی و بیرونـی و نماید و از طرفی تا ابعاد موضوع و ویژگیباشد. اینجاست که امر قدری مشکل می

ناصـر اصـلی توان حکم آن را بر اسـاس مبـانی و عفواید و پیامدهای آن به طور کامل مشخص نباشد، نمی
شرع کاوید.

که سـیاقی ۱۲۱تا ۱۱۶رود که با استمداد از چند آیه قبل و بعد از آیه مورد بحث یعنی آیات امید آن می
واحد و ساختاری منسجم دارند بتوان درحد امکان بر مشکل فائق آمد.

ات فوق الذکر بـا سازد که مطمح نظر در آیمروری اجمالی بر این آیات ما را بر این حقیقت رهنمون می
ها بـه وجود طرح منفوراتی بعد از گناه شرک که هیچ گناهی باالتر از آن متصور نیسـت؛ توجـه دادن انسـان

هـا گناهانی بس عظیم است که شیطان لعین به عنوان سهم معینی از بندگان یاد نموده است که سر انجام آن
رساند. منفوراتی که محصول امتثال وق را مینیز تعذیب در جهنم است. چنین هم جواری اهمیت گناهان ف

هـا از طریـق ارتکـاب اعمـال خرافـی و اوامر شیطانی است، مانند سرگرمی بندگان به تمنّیات و گمراهی آن
تغییر در خلق الهی که حقیقتی جز فریب و عاقبتی جز گرفتاری در عذاب ندارد.

ناظر به نتیجه اعمال ایشان باشد زیرا اقدام تواندواضح است که وعده عذاب بر ایشان به هیچ روی نمی
ای ثمر معرفی شده است. اما بدون شک وعده عذاب نشان از رویداد امری حرام از سوی عدهآنان پوچ و بی

دارد. پرسش این است که این معصیت کدام است و با چه معیاری قابل شناسایی است؟
گیرد:بررسی قرار میجهت دسترسی به پاسخی مناسب آیه از دو مجرا مورد

ای کـه افـزون بـر تغییـرات مجرای اول ظهور آیه شریفه در حرمت مطلق تغییر خلق الله است، به گونه
» دیـن اللـه«بـه » خلق الله«تکوینی، تغییرات تشریعی را هم در برگیرد. خصوصًا آنکه روایات تفسیر کننده 

کنند.نیز این شمول را تقویت می
است که عمومیت آن تمـام مخلوقـات الهـی اعـم از جمـاد و نبـات و » خلق الله«مجرای دیگر تعبیر 

نمایـد. زیـرا حیوان و انسان را در بر خواهد گرفت، در حالیکه چنین گستردگی در بادی امر دور از ذهن می
از تغییر اعتقاد به چنین گستردگی مستتبع محظوراتی خواهد بود که برای احتراز از آنها اوًال باید دید که مراد

» بما هو تغییـر«چیست و دایره صدق مصادیق آن کدام است؟ و ثانیًا متعلق تغییرمشخص شود که آیا تغییر 
شود؟است، موضوع تحریم واقع می» تغییر خلق الله«موضوعیت داشته یا تغییر از این حیث که 
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ا در صـورت شـئ از در پاسخ باید گفت مراد از تغییـر چنانکـه گذشـت، هرگونـه دگرگـونی در ذات یـ

خصوصیتی است که قبًال بر آن بوده است. اما متعلق تغییر نیز صرف تغییر نیست تا نتیجه آن حرمت مطلق 
ها بـه خداونـد باشـد. تصرف در طبیعت باشد، بلکه تغییری است که متوجه مخلوقات با لحاظ انتساب آن

شده اسـت. بنـابر ایـن در اسـالم چنـین » لهال«اضافه به » خلق«است که در آن » خلق الله«دلیل ما تعبیر 
نیست که هرگونه تغییری ممنوع باشد. اصل تغییر در روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی، پیامد آزاد بـودن 
انسان در اعمال اراده و اثبات اختیـار او اسـت و در پهنـه هسـتی علـت بقـاء و رسـیدن بـه هـدف و دلیـل 

ای از تغییرات در موجودات پذیرفتنی است و دلیلی بر منـع هت گونهباشد. به همین جقانونمندی هستی می
وجود ندارد.

تواند بـه نظر داشت به متعلق حرمت تغییر با توجه به انتساب آن به خداوند با ویژگی مفطور بر آن، می
دام رفت از این معضل به حساب آید. حال باید دید ویژگی مخلوقات کعنوان راه حل پیشنهادی جهت برون

است که تصرفات برخالف آن نارواست؟ به عنوان نمونه آیا خداوند رودخانه را صرفًا با ایـن ویژگـی خلـق 
کرده که فقط از جهت خاصی جریان پیدا کند تا اگر با دخالت انسان از مسیر دیگری جریان پیدا کند، تغییر 

خـاک و سـنگ، بـا توجـه بـه اینکـه در ویژگی آن شئ به عنوان مخلوق الهی محقق شود؛ یا کوِه متشکل از 
ای که مخلوقی از مخلوقات الهی است، صرفًا با این ویژگی خلق شده که ارتفاع خاصی داشته باشد به گونه

اگر بشر جهت رفع احتیاجات زندگی خود اقدام به استخراج موادی از آن یا احداث تونل در آن نماید، تغییر 
تـرین های هر یک از این مخلوقات ـ و شـاید مهمسد یکی از ویژگیردر ویژگی آن به شمار آید؟ به نظر می

ها ـ تحول استعدادها از مرحله قابلیت به فعلیت و حرکت در مسیر کمال است. تا انسان در جهـت سـیر آن
ها بهره جسته و به غایت مطلوب نائل آید.تکاملی خود از آن

تواند اشاره به جنبه صدوری خلق آیه شریفه میدر» مخلوق«به جای واژه » خلق«از طرفی اختیار واژه 
تواند مؤیدی بر ایـن معنـا بـه حسـاب آیـد. یعنـی تغییـر آن دسـته از می» الله«داشته باشد و انتساب آن به 

های مفطـور بـر مخلوقات از جهت اینکه فعل صادر از خداوند است، به لحاظ تغییر خصوصیات و ویژگی
غراض شیطانی و رویارویی با خلقت خداوند است.آن، تغییری حرام و در راستای ا

اکنون باید مالحظه شود که خصوصیات فعل صادر از خداوند چیست. که هر تغییـری کـه فاقـد ایـن 
خصوصیت بوده و جهت گیری آن بر خالف آن ویژگی باشد، مذموم و مورد نهی خواهد بـود. الزم بـه ذکـر 

نبوده که پرداختن به همه آن موارد به نحو مستوفی خـود ها است که نگارنده مدعی احصاء همه خصوصیت
ای از بحث است که امید طلبد و مجال را یارای آن نیست، بلکه مقصود گشودن دریچهای مستقل میعرصه
رود ارباب فن در جهت استکمال آن گام نهند. لذا به عنوان نمونـه تنهـا بـه ذکـر چنـد مـورد بسـنده آن می
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شود.تر به محل خود واگذار میهشود و تحقیق گستردمی

یکی از خصوصیات فعل صادر از خداوند، سیر تکاملی آن و حرکت در مسیر کمال به جهت انبعـاث 
آن از حریم قدس ربوبی است که خود کامل است و افعال او اقتضای کمال را دارند. بنابراین هر تغییری که 

خواهـد گرفـت. لـذا اختـه کـردن از ایـن حیـث، در طریق نقص واقع شود، در مسیر غرض شـیطانی قـرار
ای اهریمنی و حرام است.خواسته

است. ١آن بر اساس أحسنیت فاعل آن» أحسن بودن«یکی دیگر از خصوصیات فعل صادر از خداوند 
در نتیجه هر تغییری در مراتب فعل حتی از مرتبه باالتر به مرتبه دون آن از نظر حسن و نیکویی، تغییر حـرام 

هد بود، تا چه رسد به سیر تغییر از حسن به قبح که به طریق اولی حرام است. کما اینکه تغییر دین خدا خوا
ها از خالل آن، که تحول از مسیر تعالی به انحطاط اسـت، محـرم و مبغـوض اسـت. و گمراه نمودن انسان

ان بـه جـای آن در اثـر چنانکه در فرض امکان تحقق تغییر اعضاء بدن انسان و جایگزینی اعضاء بدن حیـو
شـود، امـری شـیطانی و پیشرفت علم، چنین دگرگونی که موجب تشویه خلق و اختالل در نظام احسـن می

مذموم است.
های فعل صادر از خداوند، حرکت آن در مسیر مصلحت و صالح است. بنابر ایـن از دیگرخصوصیت

هـا و نند فساد نشأت گرفته از اسـتفاده از روانگردانهر تغییر فاقد این ویژگی که ثبوتًا فساد آن احراز شود، ما
مواد شیمیایی به عنوان عامل اختالل در عقل انسان، مبغوض شارع و بـه دلیـل فقـدان تعلـق اراده تشـریعی 

الهی به آن مذموم است.
ها اسـت. توان از آن نام برد، خاصیت انتفاع به مخلوقات و هدفمندی آناز خصوصیات دیگری که می

ها باشد، ممنوع خواهد بود.براین هر تغییری که در جهت اضرار به مخلوقات یا بر خالف هدفمندی آنبنا
های فعل خداوند صدور آن از روی حکمت است. بنابراین هر تغییر و باالخره یکی دیگر از خصوصیت

تغییرها که مخالف حکمت، خرد و عقل، در تعارض با فعل خداوند و مبغوض الهی خواهد بود. لذا برخی
توانند موجبات اصالح فسادهای پدید آمده از عوامـل طبیعـی قبلـی را فـراهم آورنـد، ماننـد مـداواهای می

جنسیتی مدخلیتی در موضوع تحریم مستفاد از آیه، به دلیل عدم تعاند با حکمت الهی، ندارند. بـه عبـارت 
نفسـه در طبیعـت اسـت، کـه خـود فیدیگر رفع فسادی که مقتضای عوامل طبیعی به دلیل تزاحمات واقع 

آید، بلکه مأذون به اذن الهی به حکیمانه نیست، یا مصلحت اقوایی ندارد؛ منافی حکمت الهی به شمار نمی
گونه اجازه اصالح و نه افساد است و چنین ارتفاعی از موضوع تحریم، تخصصا خارج است. خصوصًا آنکه 

مقابل خواست خداوند مطرح است و آن، تغییرات مصبوغ به ای اهریمنی است که در تغییر محظور خواسته

)14(مؤمنون: » فتبارك اهللا أحسن الخالقین«فرماید: اره به آیه کریمه قرآن که میاش. 1
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صبغه شیطانی و محّقق اهداف شیطان است که در تنافی با اغـراض شـریعت و اغـراض تکـوینی مقـرر در 
خلقت باشد. بنابراین تصرفات فاقد خصوصیات مذکور، خارج از مالک تحریم به شمار آمده و دلیلـی بـر 

های نوین پزشکی از موضوع تحریم آیـه یجه آن نیز خروج تخصصی پدیدهها وجودندارد که نتممنوعیت آن
شریفه خواهد بود.

گیرينتیجه
های نوین و ظهور مسائلی نو پدید و طـرح با پیشرفت علوم تجربی و امکان دستیابی بشر به فناوری-۱

شـرعی چنـین های جدید به تبع آن، استدالل به آیه شریفه تغییر خلقـت جهـت استکشـاف حکـمپرسمان
مسائلی مورد اهتمام فقیهان قرار گرفته است.

باوجود تحفظ بر اصل استناد به آیه مزبور، تمسک به اطالق آن به گونه افراطی به منظور حکـم بـه -۲
هایی به طورکلی، مستبعد است.تحریم چنین پدیده

ف تغییر معنوی به دلیل از طرف دیگر انکار اطالق آیه و انحصار حکم حرمت مستفاد از آن به صر-۳
و مـدلل » تبـدیل دیـن اللـه«و » تغییر خلق الله«هایی و نیز ترادف معنایی اعتقاد به مشروعیت چنین پدیده

دین «نمودن آن به برخی روایات نیز ادعایی بدون دلیل و تقیید بدون مقید است چراکه تغییر اعم از تبدیل و 
است.» خلق الله«یکی از مصادیق » الله

ای جز پذیرش اطالق آیه از حیث اشتمال آن بر تغییر مادی افزون بر تغییر معنوی با این وجود چاره-۴
حد و حصر نیز به دلیل پیامد فاسد آن غیرقابل پذیرش است. همین امر ما را نیست، لکن التزام به اطالق بی

سازد.به ضرورت معرفی مالک با التفات به ظرفیت موجود در آیه رهنمون می
از لحـاظ انتسـاب آن بـه » خلـق«به » تغییر«مالک ادعایی، توجه به ساختار آیه شریفه یعنی تعلق -۵

ها از جانب خدا باشد. بنابراین تواند اشاره به تغییر مخلوقات خداوند به لحاظ صدور آناست که می» الله«
ی است که در تعـارض بـا فعـل آید، حرمت تغییر در صورتدست میبه» خلق الله«با توجه به مالکی که از 

خداوند و در تقابل با آفرینش الهی به لحاظ خصوصیات ملحوظ در آن باشد.
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