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اهللا خلق رییگستره حرمت تغ
  میقرآن کر منظر از

  *ابوالقاسم علیدوست   _________________________________________________________  

  چکیده
آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخر انسان قرار داده اسـت. الزمـه ایـن تسـخیر،      بر اساس

 119در آیه ولی از سویی بري است؛ جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره
هـاي شـیطان بـراي گمراهـی بشـر معرفـی شـده اسـت.         سوره نساء، تغییر خلقت از پـروژه 

جـواز   بـر اسـاس   جـواز تصـرف در عـالم    مـرز د که پردازه این مسئله میپژوهش حاضر ب
 این میان و رسید معیاري به فقهی لحاظ به توانمی آیا اهللا چیست؟خلق منع تغییر و تسخیر

  افکند؟ جدایی دو
داللت آیـه   .1نظر، در مجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: در آیه مورد 

. داللت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 2 ؛(تغییر مطلق خلقت) بر حرمت تغییر خلقت مطلقا
. داللت آیه بر حرمـت تغییـر ناهمسـو بـا     4داللت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛  .3

  ها.هدف خلقت پدیده
دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و 

سازد و در کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن میمی زدن جعلی بر خالف آن منعرقم
هاي دیگر خالی است. البته وجود مصـادیق مشـکوك   عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه

شود ـ نباید دستمایه گونه که در همه قوانین، امري عادي شمرده میهمان  به طور محدود ـ
  رد قرار گیرد.

  .رییحرمت تغ ،یاله ینیاهللا، جعل تکوخلق ن،ید رییخلقت، تغ رییتغ :واژگان کلیدي

                                                   
 یاسـالم  شـه یپژوهشـگاه فرهنـگ و اند   اریدانش و قم هی* استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علم

)salsabeal@gmx.com.(  
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  مقدمه
خداونـد در قـرآن    نساء بپـردازیم.  مبارکه سوره 119آنیم به واکاوي آیه در این مقاله بر

ر.ك: از تسخیر آسمان و زمین براي انسان سخن گفتـه اسـت (   ي،کریم در آیات متعدد
). امـروزه بـا پیشـرفت صـنعت و روي کارآمـدن مسـائل نوپیـدا،        20لقمان:  /13جاثیه: 

 Sex( تغییر جنسـیت مواردي همچون کنیم؛ هایی از تغییر در خلقت را مشاهده میگونه

Reassignment Surgery(تغییـر در  مـذکور آیـه   . عضـا و... ا پیونـد  ،، تلقیح مصنوعی ،
کند. به راستی مرز این تسخیر ممدوح و آن تغییر مذموم خلقت را امر شیطان معرفی می

این دو جدایی افکند؟ ایـن   میانتوان به لحاظ فقهی به معیاري رسید و چیست؟ آیا می
  پژوهیدن آن است. درصدد حاضر همان پرسشی است که نوشتارمسئله 

هـاي  اظهارنظر بیشـتر  گـردد. اسالم بازمی به صدرمذکور  پیشینه بحث فقهی آیه
رفته فکرها رو به  رفته ولیاولیه در این باب، به بیان مصادیق آن متمرکز بوده است؛ 

هاي گوناگونی دیدگاه ،سوي برداشت قاعده کلی از آن گذاشته است و در این میان
آن را از تغییـر  و  اندفقیهان آیه را در مورد تغییر دین خدا دانسته بیشتر ،اظهار شده

و برآنند که الزمه اعتقاد به حرمـت تغییـر خلقـت،     انددر خلقت، اجنبی تلقی کرده
 .ندادین معنا کرده مستهجن است و برخی روایات، آیه را به تغییرتخصیص اکثري 

ها با آن آشنا صورت گرفته است که در بیان اندیشه يهاي دیگردر این میان، تالش
فنی درباره آیه مورد سخن را نیز غیر هاياظهارنظرها و خواهیم شد. برخی استفاده

  نباید نادیده گرفت.
آوري و هاي پراکنـده در قـرون گذشـته و ادلـه آن را جمـع     پژوهش حاضر، اندیشه

  استنباط کرده است. ین عامبا تحلیل و نقد، از آیه، قانو کرده،بندي تقسیم

  جمالی آیه تغییر خلقابررسی . 1
  پس از لعن شیطان، چنین آمده است: ،سوره مبارکه نساء 119آیه در 

ذَنَّ قَالَ ونْ لَأَتَّخم ادبكع فْرُوضـاً  باًینَصم ، و مـلَّنَّهنِّ ألُضـ ألُم نَّ آذَانَ کبـتِّ یآلمـرَنَّهم فَلَ  نَّهم وی
امِ وفَلَ األَنْع مرَنَّهاهللاخلقرُنَّ یغَیآلم ن  والشَّیم ذیتَّخلونِیطَانَ ون دـرَاناً   اهللاِا مـرَ خُسخَس فَقَـد  
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ـ   یبى معینص ،ان بندگانتیگمان از مگفت: بى و :ناًیمبِ  ت،ن [براى خـود] برخـواهم گرف
 تـا  نمکـ مـى  امرشـان  و ردک خواهم دراز و دور آرزوهاى دچار و گمراه سخت را آنان

ـ آفر تـا  دهـم مـى  فرمانشـان  و دهنـد  افکش را هادام هاىگوش  دگرگـون  را خـدا  دهی
ـ ز دسـتخوش  قطعـاً  رد،یـ گ دوسـت  را طانیش خدا، جاى به سک هر] لى[و سازند؛  انی

  است. شده ارىکآش
 و »نَّهمیلَـأُمنِّ « ،»لَأُضـلَّنَّهم « ،»لَأَتَّخذَن«در آیه بر سر افعال  هایی کهبرخی بر آنند که همه الم

) 389ص ،5، ج1364(قرطبی،  باشدمیویژه قسم است که محذوف ، وارد شده »لَآمرَنَّهم«
، 1، ج1421شود (نحـاس،  دانند و قسم جز به آینده خورده نمیرا الزم می تأکیدو نون 

بودن الم و تقـدیر  ادیبان در قسمبه رغم اینکه ). 325ص ،2، ج1415درویش،  /239ص
 تأکیـد هـا را الم  ن قرآن کریم به زبـان فارسـی، الم  امترجم بیشتر ،اختالفی ندارند ،قسم

گمـان،  ، بیماًآینه، مسلّ آن را به الفاظی مانند هر ،هاي مقدرتوجه به قسمو بی انددانسته
نون ثقیلـه   تأکیدن بر قسم و ایکی از مترجم ،و در این میان 1اندمعنا کرده ،سخت و البته

  2:معنا کرده است گونهاینآیه را  ،توجه شدید کرده
 تو بندگان از ،تأکید دو و قسم دیق با هک گفته طانیش و است ردهک لعنت را طانیش خدا
 و قسم دیق با و سازممى گمراه را آنان ،تأکید دو و قسم دیق با رم ویگمى معلوم ىابهره
 فرمـان  آنـان  بـه  ،تأکیـد  دو و قسم دیق با و نمکفامى باطل آرزوى در را آنان ،تأکید دو
 بـه آنـان   ،تأکیـد  دو و قسم دیق با و برندمى را انیچهارپا هاىگوش البته پس ؛دهممى

ـ  هـر  دهند ومى رییرا تغ خدا نشیآفر ،تأکید دو و قسم دیق با پس ؛دهممى فرمان  سک
ـ ز قیالتحقعلى پس]؛ خداغیر از[ ردیبگ دوست را طانیش ]و ردینگ دوست را خدا[  انی
  ).77ص ،2، ج1386ار (بالغی، کآش انىیز است؛ ردهک

شکافتن گوش حیوانات است و از لحـاظ دانـش    ،»بتِّکنَّیفَلَ«از  قصودبرخی بر آنند که م
ه هنگامی که به ثالثی مزیـد از بـاب تفعیـل    به معناي قطع است و این ماد »بتک« ،لغت

                                                   
. چه بسا بتوان وجه آن را در نبودن قالبی روان در زبان فارسی براي انعکاس قسم و تأکید ثقیله دانست کـه  1

بدان از رسالت این نوشتار خارج است. البته در میان قرائات، قرائت أبی نیز هست کـه بـدون الم   پرداخت 
  ).72، ص4، ج1420است؛ در آن صورت است که دیگر قسم مقدر نخواهد بود (اندلسی، 

هایی ارائه کرده است؛ ولی از آنجا که براي ما اصل ترجمه مهم بـوده  . مترجم در قالب پرانتز، توضیح2
 ایم.ها پرهیز کردهت، از نقل توضیحاس



10
 ابوالقاسم علیدوست  

از نظر برخی  ).213ص ،5، ج1406شکافتن است (مجلسی، رود، به معناي تشقیق و می
کندن گوش حیوان از ریشه است و میان ثالثی مجرد و مزید ایـن   ،از آن قصودم ،دیگر

متون 334، ص3ج تا]،، [بیطوسی( باشدمینیست و هر دو به معناي قطع  تفاوتیه ماد .(
 /53ص ،10ج تا]،[بی، زهرياك: ر.(صحیح است  ،لغوي، گویاي آن است که قول دوم

تقدیر  ،حذف شده ـبه قرینه مابعد  ـمأموربه  ،). در آیه1235ص ،2، ج1420فیروزآبادي، 
را  »تبکیـت « ابوحیان. »آلمرنهم بالتبکیت فیبتکن، و ألمرنهم بالتغییر فلیغیرن«است:  گونهاینآیه 

از  ،اهللاخلـق غییـر  از ت پیشذکر تبکیت  ،بر این اساس .داندمی اهللاخلقمصداقی از تغییر 
قسم در آیـه شـریفه را در    هاياز عام است. وي ترتیب جمله پیشمصادیق ذکر خاص 
در  ،از منظـر وي  .کنـد پنج مرحله تحلیل بالغی مـی  داند و آن را درغایت فصاحت می

 ابوحیـان  .پروژه شیطان در یک فرآیند قدم به قدم تصویر شده است 119و  118هاي آیه
ن بـا قسـمت معـی    ،آن است که مرحله اول داند و براین دو آیه را داراي پنج مرحله می

خواهی شـیطان از  از مرحله دوم، پروژه سهم .شودمی خواستن شیطان از بندگان شروع
شان، گمراه که آنان را به واسطه کفرآمیزکردن اعتقادات معناخورد؛ بدینبندگان کلید می

افکنـد. در مرحلـه   هـاي مهلـک مـی   م، آنان را به آرزوها و حرصکند. در مرحله سومی
به ایـن   که خداوند دهد، در حالیکردن گوش حیوانات فرمان میچهارم، آنان را به قطع

ـ   اي براي مرحله پنجم میذن نداده است. وي این مرحله را مقدمهاکار  ه دانـد؛ زیـرا روی
 ـ اهللاخلقاز  یبه تغییر خاصنخست رو، ازاینکردن تدریجی انسان است. شیطان بر گمراه

مردم او را پیروي  هنگامی کهآزماید و فریبد و میرا میآنان  ـقطع گوش حیوانات یعنی 
کند (اندلسی، اهللا صادر میبه آنان امري عام مبنی بر تغییر همه خلق مرحله بعد، کردند، در

 ــ  اهللاخلقفلیغیرن  ـ). این تحلیلِ فرآیندي، ما را در تحلیل محل نزاع 73ص ،4، ج1420
  که خواهد آمد.چنان ؛رساندیاري می

  هاو دلیلها اندیشه. 2
در مـورد   هااندیشه ـ حکاماألویژه آیات به ـهاي ادبی، تفسیري و فقهی با بررسی کتاب

  .توان در چهار قسم به شرح ذیل بیان کرددر آیه مذکور را می اهللاخلقتغییر 
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  تغییر خلقت دیدگاه داللت آیه بر حرمت .2ـ1
بیان نوعی محـدودیت تصـرف انسـان در عـالم      درصدداین اندیشه بر آن است که آیه 

و شاهد این اندیشه را بیان مصـادیقی کـه از گذشـتگان رسـیده اسـت،       باشدمیتکوین 
گویاي آن است  ،گذشته از آنکه تطبیقی صحیح باشد یا ناصحیح ،مصادیق دانند. اینمی

مصـادیقی ماننـد    ؛که فهم عرفی صحیح از این آیه از دیرباز به سمت تکوین بوده است
هرچنـد از   8؛»للحیـۀ احلـق « و 7»فـقءالعین « 6،»وشم« 5،»األسنانفلج« 4،»تبکیت« 3،»خصاء«

  آید:ظاهر برخی عبارات چنین برمی
بـا تعمـق   ولـی  انـد؛  حصر بـوده  درصدداند، آنان که برخی از این مصادیق را برشمرده

غـرض آنهـا تمثیـل و بیـان مصـداق بـوده اسـت،         ـ اندکه برخی تصریح کردهچنان ـ
  ).72ص ،4ج ،1420 اندلسی،(حصر  نه

آنند که تغییر اندیشند. برخی برمتفاوت می ،صاحبان این اندیشه، در بیان نوع محدودیت
از مصـادیق   ،حرام است؛ زیرا نقـص در بـدن   ـ و نه هر تغییر ـ »نقص« گونهخلقت به 

سـبب  هـاي شـیطان کـه    اهللا در سـیاق گمراهـی  تغییر خلق اهللا است وتغییر خلق آشکار
 اشـد بمـی شاهد صدقی بـر حرمـت   امر ذکر شده است و این  باشد،میاستحقاق جهنم 

). در مقابل، برخی دیگر گستره حرمت تغییر خلقـت را  58و  24، صص1423(بحرانی، 
کننـد و آن، هـر گونـه تغییـري را     دانند که از آن قانون عام استنباط مـی آن اندازه می تا

مانند ختان و تقلیم  ؛مگر موارد ترخیص ـ صالت حرمت تغییرابر رو، ازاینگیرد. دربرمی
). این اندیشه مورد اعتراض شـدید معاصـران   31ص تا]،، [بیطبسی(باور دارند  ـ اظفار

      قرار گرفته است، تا آنجا که اصل اندیشه حرمت تغییر خلقـت، بـا نقـد ایـن برداشـت
                                                   

 (فرهنگ معین). اخته کردن.  3
  . معناي آن گذشت.  4
هاي دندان را بشکنند تا گشاده دندان شوند که عرب پیوستگی دندان را به فال نـدارد  . آنان که گوش5

 ).109، ص3، ج1360(عاملی، 
 . (دهخدا).در دست و تن. نگار کردن بر پشت دست دنیکردن. خال و خط کوب یخال کوب.  6
کـرد (عـاملی،   مـی  کـور  نر را شتر چشم یک رسید،می به هزار شترانش عدد داشت اگر رسم . عرب7

 ).110، ص3، ج1360
 . تراشیدن ریش.  8
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  واسع، کنار زده شده است. در ادامه به وجوه نقد این برداشت خواهیم پرداخت.

  اهللاندیتغییر در داللت آیه بر حرمت . اندیشه 2ـ2
است. از این  »دین خداوند« مذکور،اهللا در آیه د از خلققصواین اندیشه بر آن است که م

باشـد،  شیطان بر آن است که عقاید حقه و قوانین شرعی را که با فطـرت مطـابق    ،منظر
بهـره و   تغییر دهد و از آنها بر خالف آنچه خداوند دستور داده است، استفاده کند؛ مثالً

 ،دانسـتن  ها را تغییردادن و سود آنها را در پرستش آنهاخورشید و سنگ ،ماهاستفاده از 
 همچنــین ).71ص ،4ج ،1420 اندلســی،(حقــه اســت یکــی از مصــادیق تغییــر عقایــد 

مساحقه و خصاء عبید که از مصادیق تغییر شریعت اسـت (مجلسـی،    ،روادانستن لواط
احکـام   آن را بـه  کـرده، ). برخی دیگر نیز دین را به شریعت مقیـد  214ص ،5، ج1406

  ).156ص، 5ج ،1375اند (طریحی، شرعی تفسیر کرده
  اند:به شرح ذیل تمسک جسته ،این گروه به دالیلی چند

 عـن  جـابر،  عـن «چنین آمـده اسـت:    ،در مورد آیه مذکور صـادق در روایتی از امام 
 ).174ص ،2، ج1416(بحرانی،  »اهللانید: قال ،اهللاخلق رُنَّیغَیفَلَ لَآمرَنَّهم و: اهللاقول یف جعفریبأ

 عـن  جـابر،  عـن «چنـین آمـده اسـت:     بارهدر این  صادقاز امام  يدر روایت دیگر
(همـان، عیاشـی،    »بـه  أَمـرَ  بمـا  أمـرَاهللاِ : قال ،اهللاخلق رُنَّیغَیفَلَ لَآمرَنَّهم : و اهللاقول یف جعفریأب

  ).277ص ،1، ج1380
ـ  نُیالـد  کذل اهللاخلقل لَیالتَبد هایعلَ النَّاس فَطَرَ یالَّت اهللاِفطْرَت«آیه در  بـر   ،)30(روم:  »میالْقَ
شـده اسـت (سـیوطی،     ااهللا معنـ اهللا به دیـن ت، خلقهاي اهل سنّبرخی نقل قول اساس
بـر فطـرت (توحیـد)     سـو، از یـک  » اهللاخلـق «سان که واژه بدین ).155، ص5، ج1404

بـه   »اهللاخلق« ،دیگر سوي) و از 733ص ،2، ج1417(حسینی مراغی، است اطالق شده 
یابی، بر اساس این واژه ).72ص ،1385(مبلغی،  »میالْقَ نُیالد کذل«دین تفسیر شده است: 

و التبدیل خبر است کـه   باشدمیاهللا سوره نساء نیز به معناي دیناین آیه از در  اهللاخلق
یعنی دیـن خـدا را تبـدیل نکنیـد؛      ؛)71ص ،4ج ،1420 اندلسی،( باشدمیدر مقام نهی 

 عالم نکنید.امعنا که حرام خداوند را حالل و حالل او را حرام بدین
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بـر   و آیـه را دالّ  انـد برخی دیگر نیز از نهاد مناسبت حکم و موضوع بهره برده
اند و ایـن مهـم را بـه تقریـب تـالی فاسـد       تغییر عقاید حقه و احکام فطري دانسته

انـد  مبـرهن کـرده   ،حرمت جمیع صنایع در صـورت تفسـیر آیـه بـه تغییـر خلقـت      
  ).518ص، 2، ج1415منتظري، (

  . داللت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان2ـ3
 را گذشـته  عمـل  جهینت »اهللاخلق رُنَّیغَیفَلَ« که عبارتند اعقیدهصاحبان این اندیشه بر این 

از گـوش   بـوده، که کسی که به دنیاطلبی و دنیادوستی مشـغول   امعندهد؛ بدانیم نشان
 صیتشـخ  میمسـتق  راه و تیهدا از را ضاللت و بد راه و باشدشنوا و عقل بینا محروم 

 و گـردد مـی  سـلب  او از صـالح  و ریـ خ زییتم قوت بارهبه یک و ورک هم دلش ،دهند
(حشـر:   »أَنْفُسهم فَأَنْساهم اهللاَ نَسوا« مفاد ر اساسب و شودیم عوض او اصلى صالح خلقت

 هکـ  ردکـ  خبـر یب خودشان از را آنها چنان نیز خدا و نداهردک فراموش را خدا آنها ،)19
ـ  الْقُلُـوب تَعمى نْکول الْأَبصار التَعمى« مفاد به زین و ردندک فراموش را خود ـ  یالَّت ورِ یفـدالص« 

طان و استعمال قـوا در  یش پیروي اثر در ننایا .اندکرده ورک را  رتیبص ةدید )46(حج: 
/ رازي، 115ص ،3، ج1344 اند (کاشـانی، خود را تباه کرده تیانسان قتیامور باطل، حق

این برداشـت، قسـمت    اساس بر ).216ص ،1ج ،1317/ کاشفی، 224، ص11ج ،1420
توان از آن مورد سخن از آیه، به صورت مستقیم درصدد بیان حکم شرعی نیست و نمی

هرچند به  ؛بیان نتیجه طبیعی پیروي از شیطان است درصددحکمی را استنباط کرد. آیه 
  د.نشومنجر می ،دارد که به این تکوین ناپسندداللت طور ضمنی بر حرمت کارهایی 

  هاناهمسو با هدف خلقت پدیده ه بر حرمت تغییر. داللت آی2ـ4
است. زندگی انسـان   »ایجاد بر کیفیت مخصوص«خلق به معناي  ،این اندیشهبر اساس 

وفق این حرکت طبیعی شکل گیرد و بـا آن در تصـادم    روقتی رو به سعادت دارد که ب
آفـرینش و   کندن یا شکافتن گوش یک حیوان، تضـاد بـا عرصـه    ؛ به عنوان مثال،نباشد

 292ص ،1، ج1360(مصـطفوي،   سازدآن را از حرکت طبیعی خارج میجعل است که 



14
 ابوالقاسم علیدوست  

ن آن دسته از تغییرها که میاتوان معیاري ارائه کرد و بر این اساس، می ).296ص ،7ج و
گستره خلقت و هـدف  گیرد و آن دسته که در وري و تسخیر صورت میدر گستره بهره

. آیه مورد سـخن از تغییـر در دسـته دوم    تفاوت قائل شد ،گیرداز خلق آن، صورت می
  وري است.ضروري تسخیر و بهرهو کند، نه تغییر در دسته اول که الزم نهی می

  هانقد و بررسی اندیشه .3

  تغییر خلقت داللت آیه بر حرمت . نقد و بررسی اندیشه3ـ1
آنند که برخی بر ؛اندیشند، متفاوت میاولصاحبان اندیشه گفته، با توجه به مطالب پیش

توان قانونی عام استنباط کـرد و  می جاست که از آنتا بدان ،گستره حرمت تغییر خلقت
 ؛مگر در مـوارد تـرخیص   ـگونه تغییري را حرام اعالم کرد. این گروه  آن، هر بر اساس

). این 31ص تا]،، [بیطبسی(اند قائلصالت حرمت تغییر ابه  ـ اظفارمانند ختان و تقلیم 
اندیشه مورد اعتراض شدید معاصران قرار گرفته اسـت. برخـی الزمـه ایـن اندیشـه را      

 ،1420خـرازي،   /145ص ،1، ج1416انـد (تبریـزي،   تخصیص اکثـرِ مسـتهجن دانسـته   
ها و تصرفات آنها وم انسان). بیان مالزمه عبارت از آن است که بیشتر فعالیت عم24ص

 ،ایـن مـوارد   بیشـتر  شـود و در خالصـه مـی   وآمـد رفـت در خوراك، پوشش، مسکن و 
را مـذکور  . این توجیه کـه مـوارد   باشدمیوري از مخلوقات بدون تغییر آنها دشوار بهره

مصداق روشنی از تخصیص اکثرِ قبیح را  ،جزء مخصصات و مرخصات آن قانون بدانیم
  گذار حکیم نیست.البته شأن قانون امر، ایم که ایندهبه تصویر کشی

آیه در حکایت از پدیده شومی است کـه  پاسخ دیگر از اصل تخصیص آن است که 
 ،1424دارد (سبحانی،  باالسان آیه از تخصیص رو، ازاین. باشدمیهاي شیطان از پرورده

هـایی  ضرورت ؛است مخالفهاي فقه با ضرورت هاگونه برداشتاین )؛ هرجند447ص
سـازگار  و روح حـاکم بـر آن   مامیـه  اهرگز بـا فقـه    آن،حتمال در برابر اکه حتی طرح 

کـردن  نـاقص شـکل  بر آن است که تغییـر، بـه    اولاز اندیشه  يگونه دیگرولی  ؛نیست
  حرام است. ،عضوي از خلق
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ـ    ـ این تخصیص در تغییرباید گفت در بیان نقد این برداشت  ه، به عنـوان مـدلول آی
، در حالی است کـه آیـه عـام    امر خواهد و ایندلیل می ـ نفسه صحیح باشدهرچند فی

لسانی آبی از تخصیص دارد. بعید نیست که قائل، گفته، با توجه به مطالب پیشاست و 
را  »تبکیت« ابوحیانکه از تغییر گرفته باشد؛ چنان یقرینه بر نوع خاص در آیه را »تبکیت«

ذکر خاص قبل از عام صورت گرفتـه   ،در آیه ؛ بنابراینداندمی اهللاقخلمصداقی از تغییر 
از  یحصر در نـوع خاصـ   سبب ،بیان مصداق ؛ ولی)73ص ،4ج، 1420(اندلسی،  است

  شود.تغییر نمی
گیري ایـن اندیشـه وجـود دارد آنکـه اندیشـمند مـورد       احتمال دیگري که در شکل

 میـان اینکه اگر امـر دایـر شـود     توضیحاز راه قدر متیقن بدین نظر رسیده باشد.  ،سخن
- ن آنکه آیه را از بیان تغییر در خلقت به دور بداندمیاعنوان عام حرمت هر تغییري و 

از آنجا که از طرفی حرمت هر نوع تغییر در خلقت، مخالف ضرورت فقـه اسـت و  از   
به قدر متیقنی أخـذ  ، -ط به خلقت استفاده شده استطرفی دیگر در آیه از واژگان مربو

تر است. در پاسـخ بـه   کرده که با مصداق تبکیت نیز موافق است و با سیاق آیه سازگار
دو محذور بیان شده است. اگر  میانوران امر آیه سخن در اصل د باید گفتاین بیان نیز 

در ادامـه   کـه  یازي نیستن خذ به قدر متیقناشود، به  یافتراهی براي حل آن محذور 
کـه در   »بـه  أمر بما اهللاأمر«یا  »اهللادین«به معناي  ،این اندیشه همچنین .روشن خواهد شد

  نداده است و از جنبه نقد اندیشه رقیب، ضعف دارد.پاسخی  ،روایات آمده

  اهللاو بررسی اندیشه داللت آیه بر حرمت تغییر در دیننقد  .3ـ2
در  »اهللاخلـق «د از قصـو که م استبر آن » اهللانیدر د رییبر حرمت تغ هیداللت آ«اندیشه 

در مقام باورها و هنجارهاست و این ادعا را با تمسـک   »دین خداوند«آیه مورد سخن، 
 ــ  یعنی تغییر عقایـد حقـه   ـ . برخی در قسمت اول این ادعاسازدروشن میبه روایاتی 

 ؛تغییر، تغییر خارجی است، نه تغییر علمی و فکريظاهر از واژه «دارند:  گونهایننقدي 
 گونه کههمان افزون بر این،). 448، ص1424(سبحانی،  »اشاره به تکوین داردرو، ازاین

تغییر  ،نقل شد، آیه فرآیند یک پروژه شیطانی را قدم به قدم به تصویر کشیده ابوحیاناز 
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سـیاق آیـه   عالوه بر ایـن،  است. عقاید حقه و کفرآمیزکردن اعتقادات در مرحله اضالل 
قرینـه،   و ایـن  باشـد مـی یکی از مصادیق تغییر در خلقت  »تبکیت آذان«چنان است که 

بهترین مفسر بر داللت آیه بر تکوین است (همان). برخی فقیهان نیز ظاهر از الفاظ آیـه  
  ).562، ص5، ج1405دانند (بحرانی، را با تغییر خلقت مساعد می

در  اهللادینکه تعبیر به  مبهم وجود داردستدالل به روایات، این نکته اما در پاسخ به ا
فرض بر این پیش مذکوراست که استدالل  روشنتفسیر است یا تطبیق؟  ،اهللاخلقمورد 
فرضـی کـه   پـیش  ؛نه تطبیق ،تفسیر باشد ، واقعاًاهللادینبه  اهللاخلقاست که تفسیر مبتنی 

توجیـه عرفـی و    ،اهللادینبه جاي  اهللاخلقدلیل بر آن وجود ندارد، ضمن اینکه کاربست 
بیـان   درصـدد در روایـات را   اهللادیـن گریزي جز آن نیسـت کـه   رو، ازاینلغوي ندارد. 

 طـور به  ـرا  اهللادیناهللا، توان از خلقمصداق و تطبیق بدانیم و اگر چنین شد، دیگر نمی
  د.فهمی ـ حصر

 ،1، ج1380آمده اسـت (عیاشـی،    »به أمر بما اهللاأمر«، اهللادیناز واژه غیر در روایات به
خص معنا کـرد  األرا نیز به شریعت بالمعنی اهللادینتوان می ،). به قرینه این واژه277ص

خـارج دانسـت و از    ،) و داللت آیـه را از تغییـر عقایـد   156ص، 5ج ،1375(طریحی، 
از  ،تغییر در امور علمی و فکري نیز رهید؛ زیـرا قائـل ایـن اشـکال     اشکال عدم استفاده

ك: سـبحانی،  ر.(تغییر در امور علمی و فکري، حوزه اصول دیـن را اراده کـرده اسـت    
  ).448ص ،1424
  پاسخ داده شده است: گونهاینسوره مبارکه روم،  30استدالل به آیه  با

در سوره روم از باب اطـالق سـبب بـر مسـبب اسـت؛ زیـرا        اهللادینبر  اهللاخلقاطالق 
نیز چنین اسـت؛ زیـرا    »فطرت«خواند. واژه می خداوند به دین و تمسک بدان فراخلق

دین «شود که گفته می پس زمانی ؛است »خلق یخلق«به معناي  »فطر یفطر«این واژه از 
 ؛ن همخـوان اسـت  ؛ یعنی دینی که فطرت بدان رهنمون و بـدا »اسالم دین فطرت است

له در ئمقتضاي فطرت است و اطالق مقتضی بر مقتضا فراوان است. مسـ  ،پس این دین
بلکه بـین   ،ارتباط نیستنددو واژه بی اهللادینو  اهللاخلقپس  ؛همچنین است اهللاخلقواژه 

 واسطه تغییر در طبیعت به اهللادین، تغییر اهللاخلقاز تغییر  ،پس ؛آن دو، رابطه وجود دارد
بدنی و روحی اراده شده است؛ زیرا این طبیعت بـدنی اسـت کـه بـه طبیعـت روحـی       
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... پـس تغییـر    خواندفرامی اهللادینرهنمون است و طبیعت روحی است که به التزام به 
  ).128ـ127، ص1423نفس خلقت، تغییر دین است (بحرانی، 

  اند:برخی در این پیوند، چنین گفته
رف وحدت تعبیـر در  موارد نقض فراوان دارد؛ زیرا به صاین استدالل ناصحیح است و 

در آیـه   »حـرج «واژه  ،به عنـوان نمونـه   ؛اهللا را به یک معنا دانستتوان خلقدو آیه نمی
ـ  حرَج نَیالمؤمنعلَى ونَیکال کیل«با حرج در آیه  »حرَج منْ نِیالدّفى میکعلَ جعلَ ما«  یف

) تفاوت معنایی دارد و در مـورد واژه فتنـه و زینـت نیـز     37(احزاب:  »ائهِمیأَدع أَزواجِ
  ).72ص، 1385 فاضل لنکرانی،(چنین است 

  . نقد و بررسی اندیشه داللت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان3ـ3
 ،»لَأُضـلَّنَّهم «انجام اوامر شیطانی  نتیجه طبیعی ،»اهللاخلقرُنَّ یغَیفَلَ« در »فاء«در این اندیشه، 

خورد. مشکل اساسـی  دانسته شده است که به دست آدمی رقم می »لَآمرَنَّهم« و »نَّهمیلَأُمنِّ«
تنها آیه ظهوري مطابق با این اندیشـه نـدارد، بلکـه مخـالف     این اندیشه، آن است که نه
مر به تغییر مخلوقات است و ظهور در ا »لَآمرَنَّهم«نتیجه  »فاء«ظهور آیه است و آن اینکه 

توان اگر بتوان تغییر قلب و فطرت را از مصادیق آیه برشمرد، هرگز نمیرو، ازایندارد. 
  آن را معناي مطابقی آیه برشمرد.

  ها. نقد و بررسی داللت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده3ـ4
ن آن دسـته از تغییرهـا کـه در    میـا توان معیاري ارائه کرد و بر اساس اندیشه چهارم، می

گیرد و آن دسته که در گستره خلقت و هـدف از  وري و تسخیر صورت میگستره بهره
از تغییر در دسـته دوم نهـی    ،بحثگیرد، تفاوت قائل شد. آیه مورد خلق آن صورت می

ري است. ورود به گسـتره جعـل   بکند، نه دسته اول که الزمه ضروري تسخیر و بهرهمی
حرکـت خرافـی و    یالهی و ستیز با مجعول او، تغییـر خلقتـی اسـت کـه نـوع     تکوینی 

کند؛ حرکتی که با چینش اولیه مخلوقات به دست خداوند ارتجاعی بر ماهیات حاکم می
. این نوع از تغییر، مخلوقات را از مسیرِ حرکت به سـوي هدفشـان   باشدمیدر تعارض 

  خیزد.یز برمیاي با اراده الهی به ستدارد و به گونهبازمی
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بري از منـافع موجـود در   دهد، همه بهرههایی که در گستره تسخیر رخ میدگرگونی
 ؛دهی کرده استخلق خداوند است. حق متعال در شریعت خود، این منافع را نیز جهت

  مرد و زن را نظم بخشیده است. وريبا قوانین باب نکاح، بهره مثالً
سـخن   ،کندبرداري میسخیر، از خلق الهی بهرهبر این اساس، انسانی که در حوزه ت

را در ذهن  بري از آناو این است: حمد خدایی را که چنین منفعتی را جعل کرده و بهره
این است و گاه تـا   از غیر اهللاخلقرفتار پیروان شیطان در تغییر  ولیبشر انداخته است؛ 

جعل کرده است؟!  گونهیناگویند: براي چه خداوند می روند ومی به حد اعتراض پیش
  افتند.به دنبال جعلی در قبال جعل خداوند می به همین دلیل،نباید چنین باشد و 
 در حـوزه مجعـوالت تشـریعی الهـی قـرار      یـک سـو،  خـص، از  األشریعت بالمعنی

خود یکـی از مخلوقـات تکـوینی الهـی اسـت کـه بـراي         ولی از سوي دیگر،گیرد؛ می
با تکوین، به منظور رسیدن به سعادت آمده اسـت. هرگونـه   ها سازي افعال انسانهمسو

نامه، تغییر در یکی از مخلوقات الهی است؛ به ویژه آنکه دستبرد براي تحریف این قانون
و حرکت ارتجـاعی   شوندمیاز مسیر خود خارج  نیزخوردن آن، روابط تکوینی برهم با

یز یکی از مجعوالت تکـوینی  األخص نشریعت بالمعنی ،شود. به عبارت دیگرحاکم می
خداوند است و بر اساس اعتقاد مسلمانان به توحید در تقنین، این حـوزه جعـل، ویـژه    

اجازه تغییـر دیـن و جعـل قـانون خداونـد نـدارد.        عنوانبشر به هیچ  بوده،حق متعال 
 در روایـات نیـز مؤیـد همـین نگـاه اسـت       » اهللادیـن «در کنـار  » تغییـر «ه استفاده از مـاد

که گفته شـد، واژه تغییـر در امـور     گونه)؛ زیرا همان133ص ،27ج ،1414عاملی،  (حرّ
صـحیح  عینی و خارجی کاربست دارد. حصر معناي آیه در این مصـداق (شـریعت)، نـا   

است. آیه به صورت عام، هر گونه جعل از سوي بشـر را در مقابـل و در سـتیز جعـل     
 اهللاخلـق ه در پیوند شـریعت و تغییـر   کند. بر اساس آنچالهی، پروژه شیطانی معرفی می

  شود:گفته شد، نقد سخن ذیل روشن می
توان تغییر دین را ذیل آن گنجاند و اگر آیه را به تغییر در ظاهر خلقت تفسیر کنیم، نمی

اند، عنوان تغییر خلقت بر هایی از قبیل عمل لواط که بسیاري ذیل آیه ارائه کردهیا مثال
  ).72ص ،1385لغی، آنها انطباق ندارد (مب
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  تواند موارد ذیل باشد:، میگفتهپیشن ینظر مختار، عالوه بر قرا یءمناش
 هر گونه تغییري حرام نیست. ،به ضرورت شریعت و فقه. 1
که در بیان خود دارد، از پدیده شوم آبی از تخصیص سـخن بـه    یآیه با قالب خاص. 2

 آورد.میان می
و ادعـاي حصـر معنـا در آن     اهللاخلـق در معناي مصداق خاص کارگیري بههر گونه . 3

 مصداق، ناصحیح است.
  .ستیز با جعل تکوینی الهی است، اهللاخلق د از تغییرمقصو. 4
؛ اسـت  اهللاخلـق مصداقی از تغییر  »تبکیت«که برخی ادیبان اشاره کردند،  گونههمان. 5

 از ذکر عام در آیه صورت گرفته است. پیشذکر خاص  بنابراین

  توان به موارد ذیل اشاره کرد:امتیازهاي این برداشت میاز 
 .مطابق ظهور آیه است. 1
 .هاي فقه در تعارض نیستبا ضرورت. 2
 ست.رها ا،مصداق در معن کارگیريبهاز مشکل . 3
آن در ذهن مفسـران بـوده اسـت،     پس ازبا مصادیقی که در زمان صدور آیه و . 4

 باشد.میهمسو 
 در مورد این آیه است.ها ن اندیشهیامنوعی جمع سالم . 5

این اساس، یکی از محرمات، عنوان تغییر خلقت به معناي ورود در گستره جعل  بر
ـ زدن جعلی بر خالف است و تغییرهایی که به منظـور بهـره  رقم بوده، ري از ارزاق ب

 ،مـوارد  برخـی حـالل و در   ،گیـرد خداوندي در خارج از گستره جعل صورت مـی 
  ضروري است.

  حالل از حراممعیارهاي تشخیص تغییر  .4
ی همراه شود، در مقام تطبیـق  هایتطبیق اندیشه مختار بر واقع، اگر با معیارها و شاخصه

شـود و از بـروز تردیـدهاي ناصـواب     مـی  مانع از ظهور خلط گستره تسـخیر و تغییـر  
  شود.مه به برخی معیارها اشاره میکند. در ادامی جلوگیري
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  و تالش بر انعدام ا جعل بسیط الهیب مقابله. 4ـ1
اسـت   یءگویند و برآیند آن به وجودآمدن خود شـ  آفرینش خود شیء را »جعل بسیط«

اي از رو هستیم کـه مجموعـه  با جهانی روبهدر حقیقت  ).567ص ،1ج ،1996(تهانوي، 
ماننـد جعـل نـور و     ؛و مسـمع ماسـت   آو مجعوالت بسیط خداونـدي در مـر  ها هست

اي باشد کـه بـا مجعـوالت    آفرینی در این عالم نباید به گونهمیلیاردها جعل دیگر. نقش
  خواهان نبود آنها باشیم. گفتار،بدون یا با گفتار بسیط الهی در ستیز افتیم و 
د آن موجـود باشـد و آن را   نمعناست که حق متعال اراده کستیز با جعل بسیط بدان

آنان کـه در   کوشند.ب نعدام آنادر  ؛ بنابراینخواهند آن موجود باشدن ید و برخنخلق ک
کوشـند، بـه تغییـر خلقـت حـرام      می حیوانی هاياهالك محیط زیست و انقراض گونه

دانستند و آن را به می زنند. برخی فقها صید لهوي را حرام و فاعل آن را باغیمی دست
 د و از حیوان صیدشده اسـتفاده نشـود  رف صید، هدف باشکنند که صصیدي تفسیر می

  ).576، ص1ج ،1407(طوسی، 

  »ال لما جعل له الشیء«. تعارض با جعل 4ـ2
 مخصـوص حـاالت   بکـ مر جعـل  نیبرابنا ؛است شیئاً ءیالش، جعل»جعل مرکب«مفاد 

 جعـل  .وجـود  خـود  نـه  ،اسـت یاش ونک حصول از پس هک است ونىک آثار و وجودى
 ءشى ءشى جادیا بکمر جعل ،گرید عبارته ب ند.یگویم نیز» اختراعى جعل« را بکمر

  ).642ص ،1، ج1373است (سجادي، 
خود را به  ،هاي مرکب الهیهنگامی که به گزارش از مخلوقات بپردازیم، انواع جعل

جاي کتاب خود از انواع مجعوالت مرکب خود د و خداوند نیز در جايندهما نشان می
  یاد کرده است.

  تغییر در مجعوالت مرکب هايروش. 5
ایـن دو روش  کنند. عمل میدر پیوند با تغییر در مجعوالت مرکب به دو روش ها انسان

  نهیم.می نام »تغییر عرضی«و  »تغییر طولی«را 
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  . تغییر طولی5ـ1
در طـول خلقـت در   هـا  آن دسته از تغییرات اسـت کـه انسـان    »تغییر طولی«از  قصودم

و در ادامـه  گیرنـد  به کـار مـی  شده در تکوین را ند؛ یعنی برآیند طیکنمی تکوین ایجاد
ریسند تـا از آن پوشـاك   می پنبه را ؛ مثالًزننددست می وري خود به تغییر آنبراي بهره

در این دسته از تغییرات، انسان خود  . سازند و...بپزند تا از آن غذا می سازند و برنج راب
باشد میوري سازي ماهیات به منظور بهرهاي از تکوین براي تکمیل برآیند و آمادهحلقه

  از تغییر طولی نیست. پیششده گاه در تضاد با فرآیند طیو هیچ
گـرفتن در حـوزه تسـخیر و انجـام     برداري از مخلوقات الهی، قدمسیره انبیا در بهره

اند. در ت طولی بوده است. بر این اساس، رشد صنعتی و هنري را به ارمغان آوردهتغییرا
هاي بلند، نقاشی تمثال پیامبران و صالحان، فلزکاري معماري سلیمانحکومت حضرت 

)، 44نمـل:  ر.ك: (اي سازي و بنانهادن قصر شیشهشیشه ،)13سبأ: ر.ك: سازي (و ظرف
سـبأ:  ر.ك: ( ري نعمت خداوند منان مأمور شدندبه شکرگذا ،محقق شد و در عین حال

) که نعمت مواد خام و معدنی را آفرید و نعمت استخراج آنها را در اذهان بشر خلق 13
بـود   سـلیمان که پدر حضرت  داود). حضرت 52ص، 1386جوادي آملی، ر.ك: (کرد 

نیـز   نـوح ) و حضـرت  80نبیـاء:  أ/ 11ـ10سبأ: ر.ك: (بافی را ارائه کرد نیز صنعت زره
  ).27/ مؤمنون: 37هود: (را به عهده گرفت  سازي و تعلیم آنصنعت کشتی

خـارج  » اهللاخلـق فلیغیـرن  «این دسته از تغییرات در گستره تسخیر بوده، از نطاق 
وري از تکمیل فرآیند بهره«نامیم و چه بسا می »تغییر مجعول الهی«ما آن را  و است

  است.» مخلوق

 عرضی . تغییر5ـ2

در عـرض خلقـت در   ها آن دسته از تغییرات است که انسان ،»تغییر عرضی«از  قصودم
و  سـازند مـی ین صورت که مخلوقات را از مسیر خود خـارج  دکنند؛ بمی تکوین ایجاد

  تعریف کنند. شانبرای يخواهند مسیر دیگرمی
بـري از مخلـوق موجـود، معنـا نـدارد، بلکـه او بایـد        در این دسته از تغییرات، بهره
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تغییرات  ،به عبارت دیگر ري صورت گیرد.بمخلوق دیگر شود و در آن مسیر از آن بهره
تکمیلی و در ادامه فرآیند حرکت طبیعی (تغییر طولی) در گستره تسخیر و حالل است؛ 

و تغییر مسیر خلقت اصـلی (تغییـر    9اد حرکت قسريولی تغییرات تنقیصی به قصد ایج
  عرضی) تغییر خلقت و حرام است.

به خودي خود بـر مصـداقی،    ـ  به معنایی که گذشت  ـ اهللاخلقاست صدق تغییر  گفتنی
 هرچند عناوینی مانند ضرر، اضرار و... قرین آن نشود. ؛شودموجب حرمت آن می

  آثار نظریه مختار .6
گذارد، برخی از این ها اثر میدیگر فروع ارتباط و بر برخی استداللنظریه مختار، با 

 کنیم. ها را در این قسمت بررسی میپیوندها و اثر

  هالك حرث و نسلانظر مختار و مسئله  .6ـ1
 ــ  غیرجنـگ در جنـگ و   ـفساد و ظلم در زمین را به طور مطلق اآیاتی از قرآن کریم، 

سعی بـر فسـاد در زمـین و بـه      ،سوره بقره 205ر آیه صریح د د. مطابق نصنکنمنع می
  مورد نهی شدید قرار گرفته است: ،ارپایانهها و چنابودي کشاندن زارعت

لَّى إِذَا وى تَوعس ضِیفاألَر یلدفْس ایفه ی ولرْثَکهلَ الْحالنَّساهللاُ ویالَ وبح ادچـون  و :الفَس 
ـ  در ]شـود  ارىک سرپرست چون ای رود، رونیب تو نزد از و[ گرداند روى  راه بـه  نیزم
  ندارد. دوست را فساد خداوند و دینما نابود را نسل و شتک و ندک فساد آن در تا افتد

 در روایتی از پیامبر خاتم ،براي نمونه ؛هالك نسل آمده استادر روایات نیز حرمت 
 اهللانهی رسـول « :نهی فرمود ،نقل شده است که حضرت از ریختن سم در سرزمین کافران

  ).1، ح62ص ،15ج ،1414عاملی،  (حرّ »فی بالدالمشرکین ان یلقی السمص
هـالك حـرث و نسـل حـرام     ا ،و بسیاري از اسناد دیگر (همان)مذکور بر اسناد  بنا

نسبت مفاد آیه مطابق نظر مختار با حرمت شود آنکه اکنون مطرح میاست. پرسشی که 
هالك حرث و نسل، یکی از مصادیق نظر مختـار اسـت؛   ا شکاهالك نسل چیست؟ بی

                                                   
 .باشدیمو اجباري  عتیحرکت خالف طب يبه معنا يحرکت قسر. 9



  میاهللا از منظر قرآن کرخلق رییگستره حرمت تغ  
23

  

حرث و نسل غیر هالك را حتی درانظر مختار را یاراي آن است که مهم اینکه نکته  ولی
 در سالح ،به عنوان نمونه؛ سرایت دهد و قرینه شود تا از آن دو الغاي خصوصیت کنیم

ك حرث و نسل است و بدین اهال ـ میکروبی و شیمیایی ،اياز هستهاعم  ـمتعارف  غیر
ها حـرام اسـت. حـال اگـر اهـالك آن،      سالح گونه، انباشت و کاربست ایندلیل، تولید

بـه   ـآن نیز به مالك تغییر خلقـت     ،از حرث و نسل را دربرگیرد غیر مصادیق دیگري
شود و احتمال توسعه و فهم مجموعه عالم از حرث حرام اعالم می ـ  معنایی که گذشت

  و نسل نیز خالی از قوت نیست.

  نظریه مختار و قاعده سلطنت .6ـ2
رکاربست در فقه به ویژه در باب معامالت اسـت و در  یکی از قواعد پ »قاعده سلطنت«

 بسیاريمطالب  شود. در گستره این قاعده،جاي باب معامالت از آن سخن گفته میجاي
بیان شده است. صاحب این قلم، گستره بسیار وسیعی براي حـدیث و قاعـده سـلطنت    

آورد و گر سخن به میان مـی ید شئون و جان حق، ملک، بر مردم قائل است و از تسلط
  برد.از آن به مثابه یک اصل، بهره می

ملـک،   بـر  مـردم  : تسـلط باشدبدین شرح می ،اندیشه صحیح در بیان این قاعده
 الغــاي« راه ادعــاي از و مســلّم الجملــهفــی خــویش دیگــر شــئون و حــق، جــان
 از "مـوالهم أ"واژه  ظهور وسـعت بر عـرف مبنی فهم«و  »اولویت«یا  »خـصوصیت

قاعـده  بایـد گفـت   له ئاست. در این مس اثبات ، قابل»موضوع و حکم مناسبت باب
ضیق  ـ  به معنایی که گذشت  ـ »قانونِ حرمت ستیز با جعل الهی«سلطنت نسبت به 

گونه استفاده از جان خود و  استفاده از قاعده سلطنت براي هررو، ازاینذاتی دارد. 
 ،به عبارت دیگـر  باشد.میدیگر مخلوقات الهی که در اختیار انسان است، ناصحیح 

وري و تسـخیر  گر، به حوزه بهـره ید شئون و جان حق، دایره سلطه انسان بر ملک،
  زدن جعلی در قبال جعل الهی.نه رقم مقید است،

ن نظر مختار و قاعـده سـلطنت، بـدوي شـده و     میاآنچه گذشت، تعارض  بر اساس
  گذارد.یک، براي خلط نظر مختار و قاعده مجالی باقی نمی تصور صحیح از هر
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  اصل مرجع. 7
 اهللاخلـق اهللا به معناي تغییر زدن جعلی در گستره جعل، رقمگفتهبا توجه به مطالب پیش

است و خارج از این گستره، تصرفات انسان بر اساس تسخیر عالم که حق متعال بـراي  
تطبیق این قـانون ماننـد بسـیاري از     باشد؛ ولیمی ینعمت بزرگ است، بشر پیش آورده

بـه مـوارد    ،بـراي نمونـه  ؛ قوانین دیگر، داراي مصادیق روشن و مصادیق مشکوك است
  شود:اشاره میدارد، ه دنبال بذیل که احتمال بروز شک را 

زدن جعلی در قبال کند، آیا رقمعقیم دائم به طور اگر انسان خود را با وازکتومی و...  ـ
 چه طور؟ ،دائم باشدغیر جعل خداوند است؟ اگر وازکتومی به صورت موقت و

توانند با مصرف قرص، عادت ماهانه خـود را بـه تعویـق بیندازنـد، یـا      می آیا بانوان  ـ
 جازه ورود به این عرصه و مانند آن را ندارند؟ا

 قرار شکلیبه  ،دیگر گیاه روي را گیاه یک از سان که قسمتیآیا پیوند گیاهان، بدین  ـ
 گیـاه  کـه  ايگونـه  بـه  خورند؛می جوش یکدیگر با مدتی از پس دو آن که دهندمی

 ادامـه  خـود  نمـو  و رشـد  به مستقل یگیاه صورت به تواندمی آنها اتحاد از حاصل
 وري پس از جعل است؟بهرهیا ، خیرستیز با جعل الهی است یا ، دهد

 مولد ـ تراریخت و شدههاي همانندسازيمثلتولید پزشکی و بیوتکنولوژي آیا حوزه  ـ
 در گاو بز، گوسفند وهمچون  اهلی هايدام تخمک بلوغ ـ TPA و 9 انعقادي فاکتور
 به انتقال ،آن دنبال به و هاجنین انجماد آزمایشگاهی، لقاح انجام آزمایشگاهی، محیط
  اهللا است؟زدن جعلی در گستره جعلسالم، رقم حیوانات تولید و رضاعی مادران

بلکه احتمال خیزش تردید  ،نیستدر آن به معناي وجود شک  ، الزاماًگفتهپیشهاي مثال
هر چند  ؛وجود دارد ـر آیه در تفسیها برخی دیدگاه بر اساس اگرچه ـدر برخی از آنها  

  بر مبناي برگزیده در تفسیر آیه این موارد، از گستره داللی آن خارج است.
کشف اصل مرجع، در زمان شک در تحقق منع و عدم تحقـق آن، یکـی از مباحـث    

  کارگشاي فقهی در مقام افتا و عمل به قوانین شرعی است.
  اصل مرجع در مسئله مورد نظر، دو فرض دارد:

  ت.صالت حلیافرض یکم: 
  اصالت حظر.فرض دوم: 
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را در دو گفتـار   توان ارائـه کـرد. دلیـل آن   فرض یکم را به عنوان نظري صحیح می
  کنیم.دنبال می

  هاإلباحۀصالا .7ـ1
 عـدم  بـه  گـردد و می جارى اباحه اصل م،ینک شک زىیچ بودنحرام ای حالل در هرگاه

معناست که تا دلیل شـرعی بـر منـع یـک فعـل      بدان باحهاإلۀلاصا. مینکم مىکح حرمت
  ، ارتکاب آن جایز است.باشدنیامده 

 بود این زمان آن در است؛ زیرا مشکل آمده پنیر مورد در اإلباحهلۀاصا دلیل ترینمهم
 پنیـر  مخصوصـاً  ؛بودند میته هاحیوان گاهی و گرفتندمی حیوان از پنیرمایه یا »انفحه« که
 قـرار  میتـه  آن در گـاهی  ؛ بنـابراین سـاختند می فریقاییا کارگرهاي حتی هاعربغیر را

ـ  ما لُّک: «فرمودمی امام ؛پرسیدندمی آن حکم در مورد باقر امام از چون و دادندمی  انَک
یفلَالٌ هح و رَامح  ـوـ  فَه  ،12ج ،1429 (کلینـی،  »فَتَدعـه  نـه یبِع الْحـرَام  تَعـرِف  حتَّـى  حلَـالٌ  کلَ

  .است اإلباحهلۀاصا امر این ؛)509ص
اي از تغییـرات  در مسئله مورد بررسی نیز چنین فضایی حاکم است؛ زیـرا محـدوده  
اي از تغییـرات،  است که به یقین در دایره تسخیر قرار دارد و حـالل اسـت و محـدوده   

مصادیق مشکوك، بـه   ،. در این میاناست و حرامباشد میجعل در مقابل جعل خداوند 
  ند.احالل هباحاإللۀصااحکم 

  . رفتارشناسی شارع7ـ2
ظهور برسد یا از موارد خرد و  سیس یک اصل، ادله آن باید به حدأبراي کشف و ت

مجموعه رفتارهاي شارع مقدس، مستنبط به این اطمینان برسد که قانونگذار بیان و 
باحه و نصوصی که ال اباحه، قاعده توجه به اص سیس اصل را اراده داشته است. باأت

در بیان تسخیر مخلوقات براي انسان وارد شده است، برداشت اصـل حظـر و منـع    
  پذیر نیست.مکانا
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  نتیجه
اهللا و اقتضـاي رأي مختـار مـا را بـه     قها درباره گستره تغییر خلکشف و بررسی اندیشه

  سازد:هاي زیر رهنمون مینتیجه
داللت آیـه بـر حرمـت    «در تحلیل آیه سوره نساء، چهار اندیشه وجود دارد: . 1

 ،»داللت آیه بر حرمت تغییـر دیـن خـدا   « ،»(تغییر مطلق خلقت) تغییر خلقت مطلقا
داللت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو « و» داللت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان«

 .»هابا هدف خلقت پدیده
 ؛ در عین حـال، تغییر خلقت، تخصیص اکثر مستهجن است الزمه اندیشه حرمت. 2

 فقه است. این اندیشه مخالف ضرورت
 حرام نیست. ،هر گونه تغییر در خلقت، به ضرورت شریعت و فقه. 3
 انـد، اهللا درصدد بیان مصداق و تطبیقروایات تفسیر به دیناهللا و اندیشه تغییر دین. 4

  نه تفسیر و معنا.
تنها با ظهور آیه مطابق نیست، بلکه مخالف است و آن نه ،فطرتاندیشه تغییر . 5

اگر بتوان رو، ازاین .است و ظهور در تغییر مخلوقات دارد »لَآمرَنَّهم«اینکه فاء نتیجه 
تـوان آن را معنـاي   تغییر قلب، فکر و فطرت را از مصادیق آیه برشمرد، هرگز نمـی 

  مطابقی آیه دانست.
  آورد که آبی از تخصیص است.ز پدیده شومی سخن به میان میخاص ا یآیه با قالب. 6
اهللا و ادعاي حصر معنا در آن مصداقی خاص در معناي خلقکارگیري بههر گونه . 7

 ناصحیح است. ،مصداق
اهللا مصـداقی از تغییـر خلـق    »تبکیـت «ند، اهکه برخی ادیبان اشاره کرد گونههمان. 8
 در آیه صورت گرفته است. ،از عام پیشذکر خاص  ؛ بنابرایناست
. ، همسو با هدف خلقت و ناهمسو با آن است»مرکب«و  »بسیط«جعل به دوگونه . 9

معیار تشخیص تغییر حرام، تغییر جعل بسیط و جعل مرکب حرام به صورت عرضـی و  
 در گستره تسخیر است. ،و تغییر در جعل مرکب طولی باشدمیناهمسو با هدف خلقت 

10 .نکتـه آنکـه نظـر     ولـی نسل، یکی از مصادیق نظر مختار است؛ هالك حرث و ا
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سرایت دهـد و قرینـه    ،هالك را حتی در غیرحرث و نسلامختار را یاراي آن است که 
 خصوصیت کنیم. شود تا از آن دو الغاي

وري و گـر، بـه حـوزه بهـره    ید شـئون  و جـان  حق، دایره سلطه انسان بر ملک،. 11
  هی.ال جعلی در قبال جعل زدنرقم نه ،تسخیر مقید است

اهللا، اصـل  اصل مرجع در زمان شک در تحقق منـع و عـدم تحقـق تغییـر خلـق     . 12
 حلیت و اباحه است.

   



28
 ابوالقاسم علیدوست  

  
  
  

  منابع
  .قرآن کریم  *
  تا].، [بی جا][بی ؛للغۀاتهذیب احمد؛ازهري (ابومنصور)، محمدبن .1
  ق.1412دمشق: دارالقلم،  القرآن؛مفردات ألفاظ اصفهانی، راغب؛ .2
 ق.1420 بیروت: دارالفکر، التفسیر؛البحرالمحیط فی اندلسی، ابوحیان؛ .3
  .1380قم: بوستان کتاب، ، 1چ پژوهی قرآنی؛فقه ایازي، محمدعلی؛ .4
 القـرى أم سسـۀ مـؤ ، بیروت: 1چ النقدي؛ والتضخم الطبفقه محمدسند؛ بحرانى، .5

 ق.1423 والنشر، للتحقیق
 ق.1416تهران: بنیاد بعثت، ، 1چ البرهان فی تفسیرالقرآن؛ بحرانی، سیدهاشم؛ .6
قم: دفتـر  ، 1چ ؛ةالطاهرةفی أحکام العتر ةالناضرالحدائق احمد؛بنبحرانی، یوسف .7

 ق.1405انتشارات اسالمی، 
 قـم : انتشـارات حکمـت،    اإلکسیر؛التفاسیر و بالغحجـۀ  بالغی، سیدعبدالحجت؛ .8

 ق.1386
 مؤسسـه  قـم: ، 3چ المکاسب؛على التعلیقإلى إرشادالطالب على؛جوادبن تبریزى، .9

 .ق1416 اسماعیلیان،
لبنـان   مکتبۀبیروت: ، 1چ الفنون والعلوم؛کشاف اصطالحات تهانوي، محمدعلی؛ .10

 م.1996ناشرون، 
سسـه  ؤقـم: م  الحدیث واألثر؛فی غریب یۀالنها اثیر)؛مبارك (ابنجزري، محمدبن .11

 تا].مطبوعاتی اسماعیلیان، [بی
 .1386قم: نشر اسراء، ، 1چ الم و محیط زیست؛اس جوادي آملی، عبداهللا؛ .12
 ق.1414البیت، سسه آلؤقم: م، 3چ ؛لشیعۀاوسائل حسن؛حرّ عاملی، محمدبن .13



  میاهللا از منظر قرآن کرخلق رییگستره حرمت تغ  
29

  

ـ  ؛لفقهیۀاالعناوین علی؛بنحسینی مراغی، عبدالفتاح .14 سـالمی،  اإلالنشر سسـۀ ؤقم: م
 ق.1417

قـم:   ؛)بیـۀ بـالعر ( البیـت هـل أ فقـه  مجلۀ ؛»لجنسیۀتغییرا« خرازي، سیدمحسن؛ .15
 ق.1420، 1ش ،بیت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارفةدائر مؤسسه

 ق.1417قم: انتشارات داوري، ، 5چ األصول؛مصباح خویی، سیدابوالقاسم؛ .16
  .ق1415رشاد، ، سوریه: داراإل4چ القرآن و بیانه؛إعراب الدین؛درویش، محی .17
  .ق1420العربی، حیاءالتراث ا دار :بیروت، 3چ الغیب؛مفاتیح رازي، فخرالدین؛ .18
، 1چ ؛تصحیح علی شیري العروس من جواهرالقاموس؛تاج زبیدي، سیدمرتضی؛ .19

 ق.1414والنشر،  عۀبیروت: دارالفکر للطبا
 ق.1410، فۀدارالمعر :بیروت القرآن؛البرهان فی علوم زرکشی، محمدعبداهللا؛ .20
تهـران: انتشـارات دانشـگاه    ، 3چ فرهنگ معارف اسـالمی؛  سجادي، سـیدجعفر؛  .21

 .1373ان، تهر
اهللا مرعشی تقم: کتابخانه آی الدرالمنثور فی تفسیرالمأثور؛ الدین؛سیوطی، جالل .22

 ق.1404نجفی، 
قـم: مرکـز انتشـارات دفتـر     ، 1چ جایگاه قـرآن در اسـتنباط؛   اهللا؛صرامی، سیف .23

  .1378تبلیغات اسالمی، 
محمـد کـاظمی    هترجمـ  ؛للحیـۀ الشـارب وا فی حکـم  لمنیۀا طبسی، محمدرضا؛ .24

  تا].[بی [بی نا]، ،:قممحل نشر، 1چ ؛قزوینی
 .1375تهران: کتابفروشی مرتضوي، ، 3چ البحرین؛مجمع طریحی، فخرالدین؛ .25
 اسـالمى،  انتشـارات  دفتـر  قـم: ، 1چ ؛الخالف حسن؛محمدبن ابوجعفر؛ طوسى، .26

 ق.1407
تحقیق  مقدمه آغابزرگ تهرانی و التبیان فی تفسیرالقرآن؛ حسن؛طوسی، محمدبن .27

 تا].حیاءالتراث العربی، [بیا بیروت: دار ؛حمدقصیر عاملیا
  .1360تهران: انتشارات صدوق،  تفسیر عاملی؛ عاملی، ابراهیم؛ .28
 فصلنامه ؛»قاعده تسلط و گستره آن« راد؛علیدوست، ابوالقاسم و محمد ابراهیمی .29



30
 ابوالقاسم علیدوست  

 .1389 بهار، 24ش ؛حقوق اسالمی
قـم:   ؛تحقیـق هاشـم رسـولی محالتـی     التفسـیر؛ کتاب مسعود؛عیاشی، محمدبن .30

 ق.1380چاپخانه علمیه، 
مجله کاوشی نو  ؛»سازيزوایاي پنهان و پیداي شبیه« فاضل لنکرانی، محمدجواد؛ .31

 .1385، 47ش ؛در فقه اسالمی
 ؛تحقیـق سـیدمحمد قاضـی    القرآن؛کنزالعرفان فی فقه الدین؛فاضل مقداد، جمال .32

  ق.1419اهب اسالمی، : نشر مجمع جهانی تقریب مذ]جابی، [1چ
حیـاءالتراث  ا بیـروت: دار ، 2چ المحـیط؛ القاموس یعقوب؛فیروزآبادي، محمدبن .33

  .ق1420العربی، 
تهران: انتشارات ناصرخسرو، ، 1چ القرآن؛الجامع ألحکام احمد؛قرطبی، محمدبن .34

1364. 
تهران: انتشارات اسـالمیه،   المخالفین؛الصادقین فی إلزاممنهج اهللا؛کاشانی، مالفتح .35

1344. 
 ق.1429والنشر،  عۀقم: دارالحدیث للطبا الکافی؛ یعقوب؛کلینی، محمدبن .36
مجلـه کاوشـی نـو در فقـه      ؛»سـازي زوایاي پنهان و پیداي شبیه« مبلغی، احمد؛ .37

 .1385، 47ش ؛اسالمی
قـم: کتابخانـه   ، 1چ األخبـار؛ مالذ األخیار فی فهـم تهـذیب   مجلسی، محمدباقر؛ .38

  ق.1406 اهللا مرعشی،تآی
 نشـر  و ترجمه بنگاه تهران: الکریم؛القرآن کلمات فی التحقیق حسن؛ مصطفوى، .39

 .1360 ،کتاب
قم: نشر تفکـر،   ؛مۀالمکاسب المحردراسات فی آبادي، حسینعلی؛منتظري نجف .40

 ق.1415
 بیـروت: منشـورات محمـدعلی بیضـون    ، 1چ القـرآن؛ إعراب نحاس، ابـوجعفر؛  .41

  .ق1421، )العلمیۀدارالکتب(
 .1317تهران: اقبال،  مواهب علیه؛ الدین حسین؛واعظ کاشفی، کمال .42


