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  )30/6/99ش مقاله:تاریخ پذیر -6/5/99 (تاریخ دریافت مقاله:
  

  چکیده 
تغییر خلقت «نساء یکی از ترفندهای شیطان تأکید فراوان به  ۀسور 119 ۀبر اساس آی

است. در اینکه تغییر خلق چیست و مالک آن کدام است؟ بین دانشمندان » الهی
فاد این آیه اختالف نظر وجود دارد. دانشمندان اسالمی عمدتاً تغییر اسالمی در مورد م

کوبی، کردن خلقت بدنی انسان و حیوان، خالخلقت الهی را به دین، فطرت، ناقص
اند و برای تفکیک بین تغییر خلقت تشبه به صفات جنس مخالف و... تفسیر کرده

های موجود در با ارزیابی دیدگاه اند. نگارندهممدوح و مذموم، معیارهایی را ذکر کرده
پردازد. بر سری مقدمات به تبیین معیار تغییر خلقت الهی میاین زمینه و با طرح یک

اساس تغییر خلق الهی دارای دو مصداق تشریعی و تکوینی است. برای احراز تغییر این 
احکام  است. برخی از مذموم از ممدوح، احکام کلی خلق تکوینی و تشریعی بیان شده

کلی خلق تکوینی عبارتند از: هدفمندی اشیاء، اتقان صنع، خلقت احسن، هدایت 
تکوینی و... و برخی از احکام کلی خلق تشریعی عبارتند از: التزام به حدود الهی، نگرش 
آلی به امور دنیوی، عدم اسراف در استفاده از اشیاء و عدم افساد در استفاده از اشیاء 

تغییری که با اصول تکوینی و تشریعی خلقت ناسازگار باشد، تغییر  اساس و... بر این
شیطانی و مذموم است و تغییراتی که منطبق و هماهنگ با اصول مذکور باشد، ممدوح 

که در برابر » کیفیت اطالق خلق بر دین«و مطلوب است. بر اساس این مبنا چالش 
  شود.ها وجود دارد، نیز رفع میبرخی از دیدگاه

  
  معیار تغییر خلقت.  هللا، خلق فلیغیّرن، خلقت الهی تغییر، نساء ۀسور 119 ۀآی :ها د واژهکلی
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  مقدمه
شدید بشر جهت تغییر  ۀشیطان در صدد امر و وسوس ،نساء ۀسور 119 ۀاساس آیبر

هو « ۀخلقت الهی است. این آیه به اعتبار فقر قَ اللَّ لْ نَّ خَ رُ غَیِّ لَیُ هُمْ فَ نَّ رَ ای ها آیه، که تن»لَآمُ
» تغییر خلقت« ۀاست که در آن به طور صریح از تغییر خلقت خدا بحث شده است، آی

  قبل آن عبارتست از:  ۀشود. این آیه و آینامیده می
هُ« عَنَ هُ لَ نَّ قالَ وَ اللَّ خِذَ تَّ أَ نْ لَ بادِكَ مِ صیباً عِ وضاً نَ رُ هُمْ وَ لَآ/  مَفْ نِّیَنَّ مَ أُ هُمْ وَ لَ لَّنَّ أُضِ هُمْ وَ لَ نَّ رَ مُ

ا مِ ذِ الشَّیْطانَ وَلِی خِ نْ یَتَّ هِ وَ مَ قَ اللَّ لْ نَّ خَ رُ غَیِّ لَیُ هُمْ فَ نَّ رَ عامِ وَ لَآمُ نْ أَ نَّ آذانَ الْ بَتِّکُ لَیُ هِ فَ ونِ اللَّ نْ دُ
بیناً راناً مُ رَ خُسْ قَدْ خَسِ   ]119-118النساء، [ ».فَ

نسان است که یا حکایت از فوق درصدد بیان ترفندهای شیطان در گمراه کردن ا ۀآی
شیطان در این آیه، امر به تغییر  ۀ. آخرین حیلیا عمل به این گفتار استشیطان  گفتار

هُمْ (خلقت خدا است  نَّ رَ نَوَ لَآمُ رُ غَیِّ یُ لَ هِ  فَ قَ اللَّ لْ اندیشمندان اسالمی، در محتوا و تعیین . )خَ
های مختلف دینی دارای ثمره نظر دارند. این اختالفات در حوزه مصادیق آیه، اختالف

ای حرمت مسائلی شود. عدهاست. این اختالفات گاه در استنباط فروعات فقهی دیده می
، 36نکـ : اند [نظیر: نازاسازی، تغییر جنسیت و پیوند اعضاء را از این آیه استفاده کرده

به تراشی ]. برخی دیگر از علماء در استدالل به حرمت ریش115، ص9، ج289، ص3ج
]. اکثر مباحث مطرح 263، ص1، ج4841، 658، ص 6، ج32اند [این آیه استناد کرده

نساء آمده است. در مقاالت  ۀسور 119 ۀاین آیه در کتب تفسیری در ذیل آی ۀشده دربار
کمتر به صورت مستقل به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مقاالتی که ارتباط 

» حرمت تغییر خلق هللا از منظر قرآن کریم ۀگستر« ۀقالمستقیمی با این موضوع دارد، م
 و پاییز ۀ، دور3 ۀشمار ،»اسالمی حقوق و فقه قرآن،« ۀت، در مجلعلیدوساز ابوالقاسم 

 فقهی حکم قرآنی مستند واکاوی«دیگر با عنوان  ۀچاپ شده است. مقال 94 زمستان
 ،»اصول و فقه« ۀغی، مجل، از مریم صبا»پزشکی نوپیدای مسائل در خداوند خلقت تغییر
چاپ شده است. این دو مقاله رویکرد فقهی به این آیه دارند و  96 بهار ، در108 شمارۀ
که خواهد آمد موضوع آیه اعم از رویکرد فقهی است. هریک از این دو مقاله مزایا و چنان

یز ابعاد شریفه دشوار و قلمرو بحث ن ۀهایی دارند. از آنجا که فهم آیحال کاستیدر عین
ها و همچنین پژوهش حاضر مباحث اولیه در این ای دارد، لذا این پژوهشگسترده

طلبد. نگارنده در این مقاله با طرح های بیشتری را میموضوع هستند و این آیه پژوهش
کند که از سری مقدمات و موضوعات، معیارهایی برای تغییر خلقت مذموم ذکر مییک
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ای صورت گرفته در این زمینه است. این بحث در این زمان این جهت متفاوت با کاره
های جدی و چند جانبه بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است. امروزه طبیعت با بحران

روبرو است که معلول تغییرات بشر در طبیعت است. این تغییرات صرفاً یک تغییر 
دهد. انسان را تغییر می بینی، اخالق و فرهنگمحیطی ساده نیست، بلکه ابعاد آن جهان

سازی و مهندسی ژنتیک) و تصرفات بدخیم انسان در مسائل مستحدثه (نظیر شبیه
 ۀمواجه ۀنحو ۀهای فلسفی، اخالقی و دینی نوینی دربارطبیعت، انسان را با پرسش

انسان با جهان روبرو کرده است. آیا این تصرفات عدوانی در طبیعت، مصداق تغییر 
به این آیه در تبیین دیدگاه دین اهمیت دارد. برای پاسخ به این  خلقت است؟ توجه

مالک و تعیین  ۀتواند ما را در ارائسؤاالت به معیار نیاز داریم. تحقیق در مفاد این آیه می
  .   مصادیق تغییر خلقت مذموم یاری کند

  
  شناسی تغییر مفهوم

یعنی آنچه که ما سوای  ،قاقمشتق شده که به لحاظ مبدأ اشت» غیر«، از »تغییر« ۀواژ
 ءکه گویا شیچنان ،، تبدیل و تحویل چیزی به دیگری است»تغییر«باشد. معنی  ءشی

نیز تغییر در این معنا  التحقیق. در ]40، ص5، ج4[متحول شده غیر از حالت اولی است 
 ،7، ج4739» [فتغیّر علیه، کان عمّا أزلته: تغییرا ء الشي غیّرت«به کار رفته است: 

های فارسی نیز به معنی از حالی به حالی برگردانیدن، نامهدر لغت» تغییر« ].294ص
، نامهفرهنگ لغتدهخدا، [است دگرگونی، تبدیل، تعویض، تحویل، انقالب و انتقال آمده

غیر از  ءبه معنی نوعی تبدیل و انتقال است که در آن شی» تغییر. «]»تغییر« ۀذیل واژ
گوید: تغییر و دگرگونی دو گونه است: . راغب می]432، ص3ج، 28[حالت سابقه است 
غیر یعنی  ۀ. باب تفعیل از ریش]382، ص18[و تغییر در صورت  ءتغییر در ذات شی

است و  در این موارد، معنی  تغییر با شکل فاعلی آن، شش بار در قرآن به کار رفته
نَّبِ ذلِکَ« ۀاست. دو مورد آن در آی سلبی از آن اراده شده هَ أَ راً یَکُ لَمْ اللَّ غَیِّ عْمَ مُ ها ۀنِ عَمَ نْ  أَ

لى وْمٍ  عَ تَّ قَ وا یحَ رُ غَیِّ هِمْ ما یُ نْفُسِ أَ معنای سلبی در آن  ۀکار رفته که اراد ]، به53االنفال:[ »بِ
نَّ« رعد است: ۀسور 11 ۀ. دو مورد دیگر در آیروشن است هَ ال إِ رُ اللَّ غَیِّ وْمٍ ما یُ تَّى بِقَ  حَ

غَ وایُ رُ هِمْ ما یِّ نْفُسِ أَ در این آیه تغییر به طور مطلق به کار رفته که مفسران تغییر سلبی  ؛»بِ
اند و مقصود آیه این است که خداوند عافیت و نعمتی را که به از آن استنباط کرده

های زیبا و نیکوی خود را به آنان اخالق دهد، مگر اینکهتغییر نمیها عطا کرده  ملت
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ها را تبدیل به در این صورت خداوند نیز نعمت آن ،ناپسند تغییر دهند احوال زشت و
آیه نیز این معنا را  ۀ. سیاق و ادام]61، ص3، ج32، 228، ص6ج ،23[ کندنقمت می

هُ أَرادَ إِذا وَ«کند ید میأیت وْمٍ اللَّ قَ وْءاً بِ ال سُ دَّ فَ رَ هُ مَ انفال نیز  ۀسور 53 ۀ. آی]11الرعد: [ »لَ
کُ لَمْ(کار برده است ه این آیه را با مقید کردن تغییر به نعمت ب که مضمون راً یَ غَیِّ  مُ

عْمَ در محمد است.  ۀسور 15 ۀآی ،؛ شاهد دیگر استعمال تغییر خلقت به معنای سلبی)ۀنِ
 است: تر به کار رفتهتر و پستبه حالت ناقص ءاین آیه نیز تغییر به معنی دگرگونی شی

تىِا ۀالجَنَّ مَّثَلُ« دَ لَّ ونَ وُعِ تَّقُ ا الْمُ نهَارٌ فِیهَ ن أَ اءٍ مِّ نٍ غَیرِ مَّ اسِ نهَارٌ وَ ءَ ن أَ غَیرّْ لَّمْ لَّبنٍ مِّ  یَتَ
هُ عْمُ هِف«محل بحث نیز  ۀدر آی .»طَ قَ اللَّ لْ نَّ خَ رُ غَیِّ  ۀاسناد فعل تغییر به شیطان اراد ،»لَیُ

در روایات نیز این کلمه با  .)شوددر این مورد بیشتر بحث می(است  منفی از آن شده
. در ]8، ص6ج ،22[» اللهم العن الذین غیروا نعمتک« است: کار رفتهه تغییر نعمت ب
. ]661ص ،2) [یا مغیّر( است به عنوان صفتی از صفات خداوند آمده ،»مغیر«ادعیه صفت 

ین در ا ،شودتغییر شامل تحوالت و تبدیالت سلبی و منفی می ۀاگر بپذیریم که واژ
یعنی تغییر ابتدایی  ؛تعالی استصورت اسناد تغییر به خدا همانند اسناد اضالل به حق

   مقصود است.   ،عمل انسان است ۀمراد نیست، بلکه تغییر کیفری و تغییری که نتیج

از جهت معنا و مصداق در مواردی هم مشترک هستند. » تغییر«و » تبدیل« ۀواژ
ما« :ۀرود. مانند آیمعنی تغییر به کار می که در برخی موارد تبدیل بهچنان نَّ هُ َفإِ لَى إِثْمُ  عَ
هُ الَّذینَ ونَ دِّلُ االحزاب: [»ما بدلوا تبدیال«است و » یغیرونه«که به معنی  ]،181: هالبقر[» یُبَ

غیر از تبدیل است و تفاوت ظریفی با  ،اما تغییر ]؛65ص ،32[» و ما غیروا«یعنی  ]23
آید. در قرآن دست میه استعمال آیات قرآن نیز ب ۀاوت از نحویکدیگر دارند. این تف

خلق  ]، اما تغییر30التبدیل لخلق هللا) [الروم: (شود امکان تبدیل خلق خدا نفی می
نَ(ممکن است  رُ غَیِّ لَیُ هِ  فَ قَ اللَّ لْ و قرار دادن چیزی به  . تبدیل نوعی تحول و دگرگونی)خَ

یل( .است جای چیز دیگری  ن و تغییره: ء لشيا تَبْدِ بر خالف تعویض که  )؛ببدل تات لم إِ
تغییر اعم از تبدیل است.  ]،111ص ،18[گیرد اول قرار می ءچیز دومی به جای شی

  تبدیل نوع خاصی از تغییر است.
   

  »خلق« شناسیمفهوم
و در  )به وجود آمدن، ابداع کردن(در قرآن در مواردی به معنی مصدری » خلق« ۀواژ

گوید: انباری میمنظور به نقل از ابناستابن )مخلوق(اد به معنی اسم مفعول برخی مور
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لق« فتبارک هللا احسن «و ابداع و دیگری تقدیر. در قرآن آمده:  ءدو معنا دارد: انشا» خَ
ابوهالل عسکری  ].139، ص5، ج4[» احسن المقدرین«یعنی  ]؛14منون:ؤالم[» خالقین
 در راغب ].206، ص30[» اصله التقدیر« ؛داندمی» دیرتق«به معنی  را »خلق« ۀاصل واژ
بسیاری از مفسرین به تبع  ].296ص، 18[کند اصل خلق را تقدیر ذکر می مفردات

 در آلوسی ]؛514 ،8 ج ،23[ تبیان در طوسی دانند. شیخخلق را تقدیر می ۀلغویین ریش
 عالمه ]؛172، ص1 ج، 26 البیان مجمع در طبرسی ]؛187 ، ص1 ج  ،7[ المعانی روح

دانند. مراد از خلق را تقدیر می ۀاصل واژ ]؛21، ص15 ، ج25[ المیزان طباطبایی در
ای که مقتضای حکمت باشد گونهبه مقدار و وجه مخصوص به ءتقدیر؛ قرار دادن شی

لق. «]409، ص18[ در اصل به معنی تقدیر  ،نیز که به معنی سجیّه و سرشت است» خُ
 ، ماده3، ج1360، 3947گیری شده است [ه با طبیعت اندازهاست؛ زیرا صاحب سجیّ

ر است می» تقدیر«را مسبوق به » خلق«طریحی  ].خلق داند. خداوند از آن جهت که مقدِّ
در معانی دیگری در قرآن به کار رفته است؛ » خلق« ۀ. واژ]693، ص1، ج28[خالق است 

و  ]4: نحل: نکـ [از چیز دیگری  ایجاد چیزی ]،4: السجده:نکـ [نظیر: ابداع و ایجاد 
دارای دو  ،رودمردم به کار می ۀخلق وقتی دربار ].110: المائده: نکـ [تصرف در چیزی 

به لحاظ اصل » خلق«. بنابر آنچه که ذکر شد ]158، ص18[است » تقدیر و کذب«معنی 
قدَّر خداوند مخلوقات نیز از آن جهت که م است.» تقدیر یا ایجاد مالزم با تقدیر«به معنی 

قَ وَ«شوند هستند، ایجاد می لَ هُ ءٍ شَيْ کُلَّ خَ قْدیراً فَقَدَّرَ     .]2الفرقان:[ »تَ
  

  تغییر خلقت ۀشناسی آیموضوع
شناسی آیه است. آیا موضوع آیه صرفاً ثر است، موضوعؤیکی از مسائلی که در نتایج آیه م

نیز دارد؟ اگر صرفاً تلقی فقهی با  )اخالقی، کالمی و ...( یا ابعاد غیر فقهی فقهی است
گیرد و به دنبال آن قرار میآیات االحکام در این صورت آیه جز  ،موضوع داشته باشیم

شمول آیه  ،باشد ابعاد اخالقی هم داشته ،شود؛ اما اگر مسئلهفروعات فقهی استنباط می
تغییری از  ،شود که ممکن استاین تفکیک زمانی آشکار می ۀفراتر خواهد بود؛ ثمر
 ]،132، ص8[سازی شبیه ] و163ص ،40تغییر جنسیت [ :مثل ،دیدگاه فقه جایز باشد

اند؛ اما از دیدگاه اخالقی، امری ناپسند تلقی شود. زیرا ای از فقها به آن قائل بودهکه عده
که از صحت شرایط و آداب نماز به لحاظ  گونهسطح اخالق فراتر از فقه است. همان

 به لزوماً )،شهادتین گفتن( آوردن را احراز کرد. اسالموان قبول بودن آنتفقهی نمی
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. است ایمان آن باالتر ۀمرتب و اسالم آن اولی ۀمرتب بلکه نیست، شدن منؤم معنی
تغییر خلقت نیز این  ۀاکنون در مسئل. آن دو است نگرش سطح به تفاوت این بازگشت

 تری در بر دارد؟  هی است یا ابعاد وسیعال مطرح است که آیا موضوع آیه صرفاً فقؤس
ای مشمول حکم مراتب مختلف دارد و هر مرتبه ،ال این است که تغییرؤپاسخ این س

موضوع احکام مختلف قرار  ،شود. تغییر به حسب نوع متغیّرفیهمتناسب با آن مرتبه می
ل احکام گیرد. برخی از تغییرات موضوع علم فقه قرار دارد. در این صورت مشمومی

شوند، همانند: تغییر واقع می )استحباب (ندب)، کراهت، اباحهوجوب، حرمت، (خمسه 
بر اساس  ،تغییر جنسیت ممکن است ۀشود. همین مسئلجنسیت که در فقه بحث می

سری اصول اخالقی، امری مذموم تلقی شود. برخی دیگر از تغییرات فراتر از رویکرد یک
ای از دانشمندان تعطیل شوارتر است. به عنوان مثال: عدهفقهی است و عمل به آن نیز د

، 429، ص5، ج19[اند کردن عقل از استدالل و اندیشه را مشمول تغییر خلقت دانسته
ای دیگر نیز استعمال قوا و جوارح را در آنچه که موجب تقرّب . عده]508، ص20، ج14

نگرش به موضوع از یک سطح این موارد ، ]238، ص1، ج10[ دانندنشود، تغییر خلق می
تر از موارد فقهی است. تر و متفاوتها ظریفرقیق عرفانی است که تغییر خلقت در آن

سری مبانی و لوازم فلسفی مباحث مربوط به تغییر خلقت از این حیث که مبتنی بر یک
تفاوت  تواند بهو کالمی است، لذا ابعاد فلسفی و کالمی نیز دارد. بنابراین موضوع آیه، می

  در موضوع و سطح، ابعاد مختلف داشته باشد.    
  

  تغییر خلقت ۀنظریات در تفسیر آی
نَ(تغییر خلقت  ۀدر تفسیر آی رُ غَیِّ لَیُ هِ فَ قَ اللَّ لْ نظریات متفاوتی مطرح شده که به تبیین  )،خَ
  پردازیم: ها میو تحلیل آن

ترین نظریات است. مطابق یکی از رایج» تغییر دین«دین: تفسیر تغییر خلق به  )الف
، 3ج 26مراد از تغییر خلق، تغییر دین الهی است  )،السالم علیه(روایتی از امام باقر 

بیان شده است » تغییر امر الهی«. در روایت دیگری مراد ]176، ص1 ج 29 ،173ص
. ]96، ص5، ج25[به همان دین خداوند است » امر الهی«. بازگشت ]146ص 35[

مسیب و ضحاک نیز این دیدگاه را بن سعید، جبیر بن د، سعیدعباس، مجاه ابن
تفسیر آیه به تغییر (. برخی از مفسرین این دیدگاه را ]182، ص5ج، 27[اند  برگزیده

از قبیل ( اند؛ زیرا این وجه تمام تغییرات شرعیه و خالف دینبهترین نظر دانسته )دین
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به » دین«بر » خلق«. اطالق ]335، ص3ج ،23[گیرد میرا دربر )کوبی و...اخصاء، خال
ای مکتوب مشتمل ظاهر، یک داللت نامتعارف است. زیرا دین از آن جهت که مجموعه

اساس عالمه  این ای است، مخلوق الهی نیست. بربر عقاید، دستورات و احکام ویژه
  . ]96، ص5، ج25[» الدلیل علی اخذ الخلق بمعنی الدین«فرماید: طباطبائی می

فبالنسبه إلى « :دانندبرخی دیگر از معاصرین اطالق خلق بر دین را صحیح نمی ـ
 ۀ. دلیل عمد]128، ص8[» الخلق ال الدین یفهي بمعن )خلق اللّه(أصل وضع لفظه 

، 474، ص8 ، ج26، 355، ص3، ج23[است  1»فطرت ۀآی«قائلین به تفسیر خلق به دین، 
متعال پس از اشاره به مفطور بودن خداوند » فطرت ۀآی«. طبق ]501، ص1، ج33

[الروم:  .»التبدیل لخلق هللا ذلک الدین القیم«فرماید: ها به فطرت توحیدی می انسان
این آیه،  ۀاطالق شده است و مفسران به قرین» خلق هللا«بر » دین قیم«در این آیه  ]. 30

لت تغییر دین بر دانند. در این صورت دالتغییر خلقت به معنی دین می ۀخلق را در آی
با  ،داللت با واسطه است و معنی آن این است که دین مدوّن و مکتوب ،خلق تغییر

همراه تغییر فطرت خواهد بود و  ،ها هماهنگ است، لذا تغییر آنفطرت درونی انسان
  . ]497، ص20ج 14[فطرت نیز مخلوق الهی است 

تغییر «ز تغییر خلق، فطرت: بر اساس یکی دیگر از تفسیرهای رایج، مقصود ا )ب
عالمه طباطبایی ضمن اشاره به روایاتی که  .]496، ص20ج، 14[است » فطرت الهی

 یو آلمرنهم بتغییر خلق هللا و ینطبق عل«نویسد: دانند، میمراد از خلق را دین الهی می
 و اللواط و السحق. و لیس من البعید أن یکون المراد بتغییر ةمثل اإلخصاء و أنواع المثل

. تغییر خلق، ]85، ص5ج ، 25[» و ترك الدین الحنیف ةخلق هللا الخروج عن حکم الفطر
معاصی است؛ اگر چه  ۀچنین خسارتی جامع هم ؛همان تصرف و تضعیف فطرت است

 ،تغییر فطرت به معنای تبدیل و تعویض حقیقت آن ناشدنی است، اما با دسیسه و اغوا
» فطرت ۀآی«این نظر نیز  ۀ. شاهد عمد]496، ص20، ج14[شود کم نور و تضعیف می

است  اطالق شده» خلق« ها،به فطرت الهی انسان ،»فطرت ۀآی«است؛ زیرا بر اساس مفاد 
خورشید،  ،. براساس برخی از نظریات، خداوند]247، ص8، ج23[» التبدیل لخلق هللا«

ها به ستش آنماه، سنگ، آتش و... را برای عبرت و انتقاع خلق کرده، ولی کفار به پر
از آنجا که پرستش مخلوقات . ]259، ص4، ج3[ آورندروی میها سمبلی از الههعنوان 

                                                                                                                                        
کَ فَأَقِمْ. 1 هَ جْ رَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَ طْ رَ  الَّتي اللَّهِ فِ طَ اسَ فَ ها النَّ دیلَ ال عَلَیْ  الْقَـیِّمُ  الـدِّینُ  ذِلـکَ  اللَّـهِ  لِخَلْـقِ  تَبْ

  .]30:روم[
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شود، لذا این دیدگاه قابل ارجاع سبب انحراف و تغییر فطرت توحیدی انسان می ،خداوند
  به دیدگاه فطرت است.

تغییر  ناقص کردن خلقت انسان و حیوان: براساس برخی از نظریات، مراد از )ج     
عباس نیز نسبت انسان و حیوان است. این دیدگاه به ابن ]عقیم کردن[خلقت، اخصاء 

ای اخصاء را فقط در انسان حرام، در حیوانات . عده]334، ص3ج23[است  داده شده
برخی این دیدگاه را نپذیرفته و اخصاء را به طور مطلق  ].566، ص1ج20[دانند جائز می

سبب زوال قوت، انقطاع نسل و الم عظیم است و دلیلی بر دانند؛ زیرا ممنوع می
حرمت خصی نسبت به حیوان، . ]251، ص 5، ج34[اختصاص آن به انسان وجود ندارد 

دارد؛ زیرا سبب ظلم بزرگ و ایذاء نسبت به حیوان  -  اقوی نباشد اگر –نیز احوط لزومی 
) نیز نوعی تغییر خلق ]. با توجه به اینکه ختان (ختنه کردن502، ص20ج14شود [می

گیرد؟ اگر تغییر خلق شامل ختان و مانند آن است، آیا این مورد نیز مصداق آیه قرار می
شود، باید اختصاص به مواردی یابد که مطابق دستور شیطان باشد، بنابراین در مواردی 

، 14که شیطان امر و نهی خاصی در آن ندارد مشمول حکم تغییر خلق نخواهد بود [
 ،کندکوبی یکی از مواردی است که بدن را دچار تغییر اساسی میخال ].502ص ،20ج

، 5 ، ج34، 109، ص 3 ، ج29[اند کوبی تفسیر کردهای آیه را به خالبر این اساس عده
، 8، ج9[است مسعود بنعبدهللابه نقل از (ص) و مستند آنان حدیثی از پیامبر  ]395ص
به ( نسان و حیوان اقسام دیگری نیز متصور است. در مورد ناقص کردن بدن ا]63ص

  ، اما شمولیت آیه نسبت به این موارد نیاز به تعیین ضابطه دارد.)عنوان مثال اهداء عضو
تغییر در تشریع و تکوین: برخی از مفسران تغییرات در آیه را شامل هر دو نوع  )د

انند  تحریف متون دینی دانند. تغییر تشریعی متغییرات تشریعی و تغییرات تکوینی می
  .]501، ص 1، ج 33[و تغییرات تکوینی مانند اخته کردن بردگان است 

تشبه با صفات جنس مخالف: بر اساس برخی از نظریات، تراشیدن ریش، نوعی ) ـ ه
تشبّه مرد به زن است. تشبّه مرد به زن تغییر خلقت است و هر تغییر خلقی نیز حرام 

این آیه نهی کرده و برخی بر اساس تراشیدن ریش را نت ساست. برخی از علمای اهل
ادعای حرمت  ،رسدبه نظر می .]196- 200، صص11 ، ج5[اند را مکروه دانستهنیز آن
استناد به آیه مخدوش است؛ زیرا بر فرض اینکه تراشیدن ریش مصداق  اتراشی بریش

فعل  ،ممکن استبلکه  ]447، ص21[امر شیطان باشد، هر امر شیطانی حرام نیست،
ای از علمای یکی از مباحث جدید است که عدهنیز  مکروه و عبث باشد. تغییر جنسیت 

  . ]330، ص1، ج11[دانند را حرام میاستناد به این آیه آن امعاصر ب
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  ارزیابی نظریات 
  شود: های فوق نکات زیر مطرح میدر مورد دیدگاه

های مذکور عموماً مصادیق آیه به دیدگاهبیان مصادیق آیه غیر از تفسیر آن است؛ در 
...)، تنها برخی از مصادیق دین، فطرت وعنوان تفسیر آن ذکر شده است. نظریات مذکور (

. ندتهسی مختلفنیز دارای مراتب  هر یک از مصادیق را.کند، نه تفسیر آنآیه را بیان می
های . نعمتگیردبر می اعلی مراتب آن تغییر فطرت است و افراد طولی دیگری را نیز در

 ].53: االنفال: نکـ ها تغییر خلق خداست [الهی نیز از مصادیق خلق الهی است و تغییر آن
و در مواردی حیوان  انسان محور در خلق تغییر ۀدامن عموماً ،مذکور رویکردهای در
 باًایجا و سلباً ،طبیعت عالم نظیر سایر موضوعات به نسبت آن از شمول شود ومی محدود
 انحصار آن ۀالزم اما است، تلبیسات شیطانی انسان هدف چه اگر .است شده بحث کمتر

 در تغییرات، اعمال با شیطان بلکه گاه در انسان نیست، شیطان هایتوطئه قلمرو تمام
و از این طریق  کندناهموار می کمال به برای رسیدن را او اشیاء، مسیر با انسان مناسبات

داللتی بر آن ندارد  آیه تنها نه انسان به تغییر خلق انصراف دهد.ر میخلقت او را تغیی
 امر تغییر خلقت، عمومیت دارد.  ،طبق آیه بلکه

 ۀآی«در » ذلک الدین القیم«دیدگاهی که تغییر خلق خدا را به استناد به تعبیر 
دین «ال مطرح است که آیا ؤکند. این سبه دین خدا تفسیر می ]30الروم:[» فطرت
کند، همان دین تشریعی است؟ به نظر که خداوند در این آیه بر خلق اطالق می» قیمی
رسد مقصود، دین تشریعی نیست. اگر چه دین در این کارکرد با دین تشریعی می

هماهنگ است، اما همان نیست؛ زیرا مفاد آیه ناظر به دینی است که مقتضای فطرت و 
معنا امری وجودی، عینی و درونی است و با ساختار وجودی انسان است. دین در این 

وجودی  ۀدین تشریعی که امری بیرونی و ابالغی است، تفاوت دارد. دین به معنی نحو
-12-11 ، الزمر:14غافر:[در برخی دیگر از آیات قرآن به کار رفته است  ،فطرت آدمی

دین «اند، ر کردهی مقصود روایاتی که خلق را به دین تفسیی. عالمه طباطبا]5، البینه: 65
  . ]96، ص5، ج25[داند می» فطری

با توجه با اینکه در برخی از روایات (رسد وجه صحیح اطالق خلق بر دین به نظر می
در اصل به معنای » خلق«یم: از آنجا که مفهوم یاین است که بگو )،نیز این نظر بیان شده

ای تقدیرِ ونه مجاز و واسطهگاست، دین بدون هیچ» وجود مالزم با تقدیر«یا » تقدیر«
مل بر احکام و دستورات با نظم، اندازه، تای مشتشریعی الهی است؛ زیرا دین مجموعه
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است. در واقع  خداوند برای بشر مقدر شده ۀشرایط و حدود خاص است که از ناحی
تقدیر تشریعی خداوند است  ،تقدیر دو نوع است: تقدیر تشریعی و تقدیر تکوینی. دین

، تقدیرکه م  است.) عالم تکوین(طابق با عالم تکوین است. پس دین تقدیرِ
  

 معیار تغییر خلقت مذموم از ممدوح 
پرداختن  ،است ءبیان معیار غیر از بیان مصداق شی ،ایبا عنایت به اینکه در هر مسئله

ه ها بکند. در موضوع مذکور نیز پس از بیان دیدگاهنیاز نمیبه یکی ما را از دیگری بی
ترین مسائل آیه، تعیین ضابطه در تغییر مذموم پردازیم. یکی از محوریتبیین معیار می

  کند. که ما را در فهم مصادیق یاری می و غیر مذموم است،
  

  اصل اولی حلیت تغییر - الف
گونه تصرف و تغییر است، اما در است اصل اولی در اشیاء حلیت هر این دیدگاه معتقد

گونه . هر]502، ص20، ج14[وجود دارد، تغییر جایز نیست  مواردی که نهی خاصی
ها مانند: ختان، قطع ناف طفل توان شیطانی دانست، بلکه برخی از آننمیرا  تغییری 

نیز خلقی خاص  »خلق هللا«تغییری خاص و مراد از  ،موربه است، بنابراین تغییر در آیهأم
راه شناخت  ،راساس این دیدگاه. ب]346، ص7، ج24[ها مراد نیست است و عموم آن

  .]همان[تغییر مطلوب و غیر مطلوب تنها از طریق کتاب و سنت است 
  

  تغییر در جهت افساد
هر تغییری در جهت فساد نیست، بلکه اختالالتی که در اثر تزاحم عوامل طبیعی به 

ییری است ها داده شده است؛ بنابراین مراد از تغییر در آیه، تغآید، اذن دفع آنوجود می
تشریعی  ۀولی اراد ،که در جهت فساد باشد. ایجاد فساد هم مقتضای مختار بودن ماست

شود و الهی به آن تعلق نگرفته است، اما اگر ما ثبوتاً بدانیم تغییری موجب فساد می
خالف مصلحت خلقت است، بر اساس قواعد عقلی و کالمی ممنوع است و برعکس 

انجام شود که درجات مختلف دارد و ممکن است به حد تغییری که مطلوب است، باید 
به حاالت  ء. رفع موانع و نواقص و تحویل شی]38- 36، صص38[وجوب هم برسد 

شود، اما زمانی که تغییرات انسان است که آیه شامل آن نمی» تغییر مطلوب« ،ترکامل
ن است شود، مصداق امر شیطاسبب اختالل کلی و جزئی در نقشه و نظام جهان می
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گویند: هر تغییر می ۀضابط سنت نیز در. برخی از مفسرین اهل]208، ص6، ج39[
شود و تغییری که ضرر و آسیبی در آن باشد، تغییر مضر است و آیه شامل آن می

  .]302، ص2، ج12[تغییری که نافع و مفید باشد، تغییر مباح است 
  

  غیر الهی در هدفقرار دادن اشیاء 
اگر در غیر آن هدف به کار برده  ،ا برای هدف خاصی خلق کرده استخداوند موجودات ر

 ،4، ج3[» لههللا  وضع المخلوقات فی غیر ما خلق« :شوند، این تغییر مذموم است
پرستش غیر خدا و عدول از دین اسالم نیز شامل تغییر  ،. بر اساس این رویکرد]258ص

در هدفی غیر الهی است. اما  ءشیاشود و این امور نیز نوعی قرار دادن اخلقت خدا می
ها داده و نیز تصرفاتی که باعث تصرف در موجوداتی که خداوند اذن تصرف در آن

. فخررازی معتقد است گرایش به ]همان[ شودشامل این مورد نمی ،شودمی ءزیبایی شی
ز شود و تکرار این امور سبب اعراض الذات فانی سبب رغبت به دنیا و نفرت از آخرت می

   .]224، ص11 ، ج17[ شودآخرت، گرایش به دنیا و سبب تغییر خلقت می
  

  ارزیابی معیارها
  توجه است: های مذکور نکات زیر قابلدر مورد آراء و مالک

های امروزی به عنوان مذکور به صورت مستقل مطرح نشده و چالش ۀاز آنجا که آی
ها به کلیات اکتفا عموماً در مالکجدید در برابر مفسران قرار نگرفته، لذا  ۀیک مسئل

 و معین ۀضابط یک به را ما هستند اجمالی و کلی که از آنجا ،هامالک از اند. برخیکرده
 خلقت هدف مطابق و نافع. ندارد کارآیی نیز عمل مقام در و کندنمی راهنمایی دقیق
با  آن قتطاب و چیزی مضرت و منفعت تعیین اما ،است صحیح نفسه فی چه اگر ،بودن
 ،آن به حکم و طلبدمی دیگری معیار و ای است که ضابطهالهی، مسئله احسن نظام

اگر چه  ،داندطرح مبانی دیگری است. مالکی که اصل اولی را حلیت تغییر می مسبوق
صحیحی است، اما از آنجا که این قاعده ناظر به روش استنباط فقهی است،  ۀضابط

تغییرات مذموم را در  ۀلذا هم .گنجدفقه می ۀحرمت و حلیت مستنبط از آن نیز در دایر
شود. این موضوع نظیر این است بلکه صرفاً شامل تغییرات مذموم فقهی می ،گیردبر نمی

ا طاهرند مگر اینکه خالف آن ثابت شود. این قاعده هآب ۀشود: همکه در فقه گفته می
ضامن سالم بودن آب برای آشامیدن نیست و برای احراز آن  ،در عین صحت و استواری
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که صحیح هستند، اما به باید از امور دیگری بهره جست. مالک دوم و سوم در عین حالی
  باشند.د میدلیل کلی بودن تعیین دقیق حدود مسئله، در مقام عمل، ناکارآم

هُمْ(تضلیل  :شریفه شیطان در صدد اعمال چهار توطئه است ۀدر آی  لَّنَّ أُضِ ، القاء )وَ لَ
هُمْ(آرزوهای طوالنی  نِّیَنَّ مَ أُ نَّ« ، امر به قطع کردن گوش حیوانات)وَ لَ تِّکُ لَیُبَ و امر به » فَ

نَّ«تغییر خلقت.  رُ غَیِّ لَیُ ت؟ آیا اقسام مذکور نسبت هریک از اقسام مذکور چگونه اس» فَ
ای هستند؟ بر اساس دیدگاهی شوند یا هریک قسم جداگانهتحت یکدیگر مندرج می

هُمْ وَ (ضاللت با سایر اقسام، ذکر خاص بعد از عام است. هر یک از اقسام  ۀرابط مَنِّیَنَّ أُ وَ لَ
هُمْ نَّ رَ از سایر اقسام  ها با عنایت خاصاما برخی از آن ،هستند» ضاللت« از مصادیق )...لَآمُ

نَّ«. برخی نیز ]82، ص5، ج25[جدا شده است  بَتِّکُ لَیُ نَّ«را مصداقی از » فَ رُ غَیِّ لَیُ دانند می» فَ
اند و علت آن نیز بدان جهت است که تعلیلی برای عبارت قبل ذکر کرده ۀرا به منزلو آن

اد تغییر خلق است علت ممنوعیت معلوم نبوده، لذا با این عبارت بیان شده که این از افر
 افتی یادب داتیمؤ ات،ینظر نیا یممکن است برا. ]72ص ،4 ج 6، 128، ص2، ج13[

 منافات دارد. مراد از این اصل این است که در» عدم تداخل اقسام«، اما با اصل .شود
» عدم تداخل اقسام«اصل  ،شوندگوناگون تقسیم موارد که اقسام یک تقسیم به صورتی
ید أیاردی که قرائن حالیه و مقالیه، اندراج اقسام را در ذیل یکدیگر تمگر در مو ؛است
قرار داد، ) مثالً ضاللت(توان اقسام را تحت  یک عنوان مفهومی می ۀچه با توسعاگرکند. 

از  مورد بحث هریک  ۀاقسام خالی از ظرافت و حکمت نیست. در مسئل ۀاما ذکر جداگان
متمایز جود دارد و با یک اعتبار خاص از یکدیگر ها وبین آنتفاوت  اقسام نوعیاین 
ممکن است به لحاظ روش، آثار و نتایج اوامر شیطانی از به عنوان مثال شوند.  می

ها ترفندهای ها و زمانیکدیگر جدا شوند. شیطان به حسب تناسب افراد، شرایط مکان
 گیرد. متفاوتی به کار می

  
  خدادیدگاه برگزیده در تبیین تغییر خلقت 
  شود: دیدگاه برگزیده در محورهای زیر بیان می

  
  محور اول: احکام کلی خلقت تکوینی و تشریعی

تقدیرات خداوند برای بشر در دو محور تشریعی و تکوینی است. خلق تشریعی احکام و 
قوانینی است که خداوند از طریق دین برای بشر تعیین کرده است. خلق تکوینی 



   85   »)تغییر خلقت«تغییر خلقت الهی: معنا و معیار  (براساس آیۀ 

باشد. انسان می ۀاکم بر عالم و آدم است که خارج از ارادتقدیرات تکوینی الهی ح
خلق به لحاظ اصل لغوی یا به معنی تقدیر یا وجود مالزم با  ،اساس دیدگاه برگزیدهبر

تغییر، تغییر خلقت  ۀشناسی واژآید و مفهومتقدیر است. برای توضیحی که در ادامه می
تشریع و  ۀناسی، شامل دو جنبشاساس مفهومخلق الهی برالهی، امری مذموم است. 

لذا  ،اندتشریعی تفسیر کرده ۀشود. برخی از مفسرین تغییر خلق را در جنبتکوین می
معتقدند تغییر خلق به معنای تغییر و تحریف دین الهی است و برخی دیگر تغییر خلق 

...  تغییر جنسیت، تغییر فطرت و :مانند یاند و مصادیقرا به معنای تکوینی نفسیر کرده
 ۀتغییر خلق با توجه به ریش ،گزیدهاند. براساس دیدگاه بررا مصداق تغییر خلقت دانسته

براساس آنچه که گفته شد تغییر به طور  شود.تکوینی و تشریعی می ۀآن شامل دو جنب
شامل تغییر مذموم و ممدوح و تغییر در جهت  -صرف نظر از قیود و اقسام آن-مطلق 

تغییر شیطانی  )،تغییر خلقت خدا(آن به خلق خدا  ۀما اضافشود. انقص و کمال می
مصداق تغییر  ،یک از تغییراتاست. تغییر خلقت خدا مطلقاً مذموم است، اما اینکه کدام

  . دشود، نیاز به ضابطه دارخلقت است و کدام شامل آن نمی
آید که می از آنجا که شیطان تأکید زیادی به تغییر خلقت خداوند دارد، این سؤال پیش

هایی دارد که شیطان اصرار به تغییر آن دارد؟ و آثار این چه احکام و ویژگی» خلقت الهی«
های شیطان گمراه کردن انسان است تغییر خلق چیست؟ با توجه به اینکه هدف تمام توطئه
خَلق «کند، لذا در صدد است با تغییر و برای این کار از ترفندهای گوناگونی استفاده می

را نیز تغییر دهد. خلقت الهی با نظم، اتقان، ساختار وجودی خاصی » خُلق انسان«، »لهیا
مناسب و مالئم با فطرت توحیدی و کمال حقیقی انسان طراحی شده است، شیطان با تغییر 

موجودات جریان دارد، درصدد تغییر فطرت   ۀخلقت که نوعی آفرینش خاص است و در هم
شود. یکی از علمای معاصر با بیان اینکه تغییر گوناگونی انجام میاست و این امر از مجاری 

  گوید:  شود، میخلقت (بدنی و روحی) سبب تغییر دین می
فیراد من تغییر الخلقه تغییر دین اللّه بتغییر طبیعه الخلقه البدنیه و الروحیه ألن «

االلتزام بدین  یإل هذه الطبیعه البدنیه تهدي إلى الطبیعه الروحیه المعینه و هي تهدي
» غیره یاللّه عز و جل فیطلق تغییر خلق اللّه عند تغییر الدین ألن تغییر الخلقه یدعو إل

  .] 128- 129، صص 8[
براساس هماهنگی و پیوند وثیقی که بین خلقت الهی و کمال انسان وجود دارد، ابتدا 

لقت بیان خواهد پس ترفند شیطان برای تغییر خسشود، احکام کلی خلق الهی ذکر می
  آید. دست میه شد و از اینجا نیز معیار تمایز تغییر مذموم از ممدوح ب
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المؤمنون، [. هدفمندی و غایتمداری: 1 احکام کلی تقدیرات تکوینی الهی عبارتند از:
  ، ]7السجده: [ . خلقت احسن اشیاء:3 ،]88النمل: [. اتقان صنع: 2، ]191 عمران: آل
. رجوع الی هللا: 6، ]2 األعلى:[مخلوقات:  ۀ، تسوی5 ]50: [طه. هدایت تکوینی: 4
. مرآتیت 8، ]30 :[روم . مفطور بودن به فطرت الهی: 7، ]109عمران:  ، آل53الشورى: [

  . ]13 :هالجاثی[اشرف:  ۀاخس و استخدام برای مرتب ۀ. مرتب9 ،]53 لفصلت:[اشیاء: 
ای از اصول، تب آسمانی سلسلهاز طرف دیگر خداوند از طریق ارسال رسل و انزال ک

به  ،نگاه ۀسیس کرده که به تناسب زاویأقوانین و حدود مطابق با تکوین برای بشر ت
. نگرش آلی 2 ]؛229 البقره:[ . التزام به حدود الهی1برخی از اهم این موارد عبارتند از: 

. عدم 4 ]؛141 :نعامألا[. عدم اسراف در استفاده از اشیاء 3 ]؛5 افاطر:[به امور دنیوی 
   .]85 األعراف:[افساد در استخدام اشیاء 

  
   محور دوم: عمومیت تغییر

غالباً  دارد و دلیل تخصیص چیست؟ تخصیص یا گیردمی بر در را تغییری هرگونه آیه آیا
لذا  است. ها الزماز آن برخی بلکه نیست، مذموم خلقی تغییر هرگونه مفسرین معتقدند که

ها، دلیل تخصیص آیه نیز به استدالل آن ۀاز نحو اند.آیه بر آمده القاط عدم درصدد تفسیر
آید. علت گرایش به عدم عمومیت آیه وجود شواهد و مخصصاتی است که سبب دست می

  :دارد وجود شود. در برابر عمومیت و تخصیص آیه دو رویکردانکار عمومیت آیه می
 بلکه نیست، شیطان امر مطلق طور به خلق تغییر است: معتقد اول دیدگاه )الف
دلیل قائلین این دیدگاه مشاهداتی است که از مصادیق . است بهمورأم هاآن از برخی

 سبب تغییر هرگونه شود. حرمتتغییر خلق است و سبب تخصیص عمومیت آیه می
 ناخن کردن کوتاه و زراعت درختان، نکاشت: نظیر تغییری و تصرف نوع هر ،شودمی

 که است این دیدگاه این اشکال .]258ص ،1ج16[نیست  چنین کهحالی در ،باشد حرام
 امر هیچ کهحالی باشد در جایزاالتباع شیطانی اوامر از برخی که است این آن ۀالزم: اوالً

  زمانی تا و است ناسازگار آیه عمومیت با :؛ ثانیاً]213ص ،1ج ،37[نیست  جایز شیطانی
به چه دلیلی مواردی نظیر  :ثالثاً شود؛می اریج عموم اصالت ،نشود پیدا مخصص که

جزء تغییر خلق و از مصادیق آیه است؟ این گونه  ،ناخن کردن کوتاه و زراعت ختان،
ای تفسیر کرد که تحت عنوان تغییر خلق نباشد، بلکه تحت توان به گونهموارد را می

أَکُمْ وَهُ« :عناوین دیگری از قبیل تکمیل و اصالح و عمارت و آبادانی خلق نْشَ نَ أَ رْضِ مِ أَ  الْ
کُمْ وَ رَ عْمَ   قرار گیرد.    ]61 الهود:[» فیها اسْتَ
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 سؤال این برابر در اما پذیرد؛می راآن شمولیت آیه، عمومیت مقتضای به ب) دیدگاه دوم
 متشابهات را از آیه دیدگاه، این برخی از معتقدان به این است. جایز تغییرات از بسیاری که

؛ اما سؤال این ]213ص ،1ج37[است  دین به تفسیر آیه تشابه، رفع حل راه و دانندمی قرآن
کند؟ و اساساً صرف مواجهه کردن آیه است آیا تفسیر آیه به دین، تشابه را از آیه را رفع می

توان گفت:که آیه جزء متشابهات قرآن است؟ دین یکی از مصادیق آیه است، با یک سؤال می
طالق دین بر خلق نیز معضلی است که در برابر قائلین به این دیدگاه قرار نه تفسیر آیه. ا

 در واقع در را مخصصات وجود آیه، عمومیت پذیرش دیگر از مفسران معاصر با دارد. برخی
  .]208ص ،6ج ،39[دانند می نواقص  رفع و شیء تکمیل جهت

و بدن، مصداق  تصرفات انسان در طبیعتکه   ،پذیرداز آنجا که این دیدگاه می
 عقالً نیز این و است اکثر تخصیص دیدگاه این پذیرش ۀاست، لذا الزم» تغییر خلق«

و اینکه گفته  جایز است دهدمی انجام انسان که تغییراتی از بسیاری زیرا است؛ قبیح
 در مقام شودمي معلوم ،شود ثابت استحبابش یا وجوب یا جواز خارج از آنچه« :شده

 ۀدر مورد هم ،»نیست خلق جزء و است زواید از بقاء مقام در و خلق جزء ،حدوث
سازی انسان، تغییر جنسیت، مهندسی مثال شایع آن شبیه .تغییرات صادق نیست

 ،توان با این بیان توجیه کردگونه موارد را نمی؛ اینژنتیک و تولید گیاهان ژنتیکی است
سازی از ژن انسانی، که در شبیهزیرا در این موارد بحث در جزء خلق نبودن نیست، بل

رافع اشکال  ،جدید است. جزء خلق بودن یا نبودن حیوانی و گیاهان و ظهور یک نوعِ
این موارد نوعی تغییر خلقت است و  ،بلکه مسئله این است که به حسب ظاهر ،نیست

  گونه مخصصات جمع نمود؟ توان بین عمومیت آیه و اینچگونه می
کنیم: آیا تغییر خلقت ذاتاً تر آغاز میله از یک بحث مبناییبرای پاسخ به این مسئ

در این صورت اگر امر  ؟قبیح است یا به جهت تعلق امر شیطانی به آن قبیح است
به حسن و قبح ذاتی اعمال شیطان نبود، قبحی نیز در کار نبود؟ بازگشت این مسئله 

ست و متکلمان شیعی نیز به این دیدگاه، که نظر صحیح در این مسئله ااست. بر اساس 
شیطان به آن امر  ،، چون تغییر خلقت ذاتاً مذموم است]302، ص15[آن معتقدند 

نه باعث و عامل آن.  ،کاشف و حاکی از قبح ذاتی عمل است ،کند و امر شیطان می
امر  ،مگر اینکه آن امر ناپسند باشد. اما اگر گفته شود ،کندشیطان به چیزی امر نمی

نظر از امر شیطان در این صورت صرف ،تغییر خلقت سبب قبح آن شده استشیطان به 
 -نظر از قیود و اقسام آنصرف- شود. تغییر به طور مطلقاین کار متصف به قبح نمی
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شود و انصراف به شامل تغییر مذموم و ممدوح و تغییر در جهت نقص و کمال می
نوعی اشاره به شعر )، ر خلقت خداتغیی(آن به خلق خدا  ۀمصداق خاص ندارد. اما اضاف

. این نوع تغییر ذاتاً مذموم و قبیح و عاری از دارد. معارضه شیطان در برابر خلقت الهی
، ]7: سجده[» احسن«قیود و مخصصات است. خداوند خلق الهی را در قرآن با وصف 

لق با وصف کرده است. بنابراین تغییر خ ]3 الملک:[» عدم نقص«و  ]88 النمل:[» اتقن«
ه احسن، اتقن و اکمل ب ۀبه معنی فروکاستن خلق الهی از مرتب ،این اوصاف و کماالت

معنی تغییر شیء از کمال به گونه تغییر خلق الهی به مراتب دانی و پایین است؛ پس هر
از طریق شیطانی است  ،این نوع تغییر، ورود به مجاری و کانال وجودی اشیاء نقص است.

شمول آن از فطرت تا  ۀشود و دایرمی ءموجود شی ۀم و اتقانمرتبو سبب بر هم زدن نظ
گونه تغییرات شرّ الزمی دارد که مانع کمال است. آیات قرآن نیز به شود. اینطبیعت می

کاشف از سوء سریره و خبث ذاتی آن  ،شیطان به چیزی ۀاین معنا اشاره دارد که اراد
ما« :اینکه آن عمل زشت باشدمگر  ،کندعمل است. شیطان به چیزی امر نمی نَّ رُکُمْ إِ مُ أْ  یَ

وءِ شاءِ وَ بِالسُّ . این آیه تصریح بر تعلق شیطان به امور زشت و منکر ]169البقره: [» الْفَحْ
گیرد. بنابراین بر اساس حق به امور نیکو و احسن تعلق می ۀگونه که اراددارد. همان

 ،بقره ۀسور 169 ۀو به مقتضای آی عمومیت آیه مقتضای آیه به عموم تمسک به اصالت
توان گفت تغییر خلقت خدا بدون میلذا  ،امر شیطان کاشف از سوء ذاتی عمل است

  هیچ قیدی به طور مطلق ناپسند است.
  

  محور سوم: تغییرات و تصرفات صحیح 
آید و آن ال مهمی در اینجا به وجود میؤعمومیت تغییر خلقت، س ۀبا توجه به تقویت ادل

در این صورت  ،اساس آنچه اثبات شد هر تغییر خلقی امری شیطانی استبر اینکه
 ها نیز ضروری است، مثل:برخی از آندهد و تصرفاتی که انسان در طبیعت انجام می

در غیر این صورت چه  ،مو، ختان و دفع امراض آیا مصداق تغییر خلقت هستند ۀازال
 ، عقلی)عمومیت آیه(ه اینکه دلیل لفظی تمایزی با تغییر خلقت الهی دارند؟ با توجه ب

دیدگاه قبح ذاتی تغییر  ،»انما امره بالسوء والفحشاء«و نقلی  )حسن و قبح ذاتی اعمال(
گونه موارد مصداق تغییر خلق قرار این :توان گفتکند، اجماالً میید میأیخلق را ت

عناوین  ۀا را زیر مجموعهتوان آنمی ،شودها میگیرد و با تحلیلی که در ماهیت آن نمی
است و با تغییر خلق که  ءدیگری قرار داد؛ زیرا این موارد در جهت ظهور فعلیت برتر شی
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تغییر  ،اگر چه در عرف به هر دو(تفاوت دارد  ،ذاتاً در مسیر نقص و کاستی اشیاء است
ظیر توان تحت عناوین دیگری غیر از تغییر خلق ن. این موارد را می)شودخلق گفته می

کُمْ وَ« :تکمیل، اصالح و عمارت خلق رَ عْمَ  ،قرار داد. روش این رویکرد ]61لهود:[» فیها اسْتَ
دقیقاً بر خالف دیدگاه اول است. در رویکرد اول وجود مخصصات برای آیه مفروض و 

 ،عمومیت تغییر خلقت ،اساس دیدگاه مختارمیت تغییر خلق مشکوک است، اما بر عمو
معلوم  ،این موارد مشکوک است و تغییر خلقت دانستنِ ،اتمقطوع و وجود مخصص

ای بسته و جامد نیست که هرگونه نظام احسن مجموعه ،این رویکرد اساسبر  نیست.
تصرف در آن مذموم باشد یا سبب اختالل در نظام احسن شود، بلکه عالم مادی پویایی 

از این نظام، امکان  . انسان در این مرتبه به عنوان بخشیو تحرک جز ذات آن است
تواند تصرفاتی در تکوینی برای برخی از تصرفات را دارد. یعنی به لحاظ تکوینی می

الجمله اذن تصرف در جهان به او داده شده جهان داشته باشد و به لحاظ تشریعی نیز فی
است. اگر چه نظام عالم نظام احسن است، اما است و از برخی تصرفات نیز نهی شده 

الجمله تغییر دهند. توانند نظام احسنی را که خدای متعال آفریده است، فیمی عواملی
خدای سبحان است، اما این تغییرات مطلق نیست، بلکه اذن تکوینی  ۀاین اذن از ناحی

نظام مادی است و تا حدی است که به هدف کلی آفرینش ضرر  ۀخداوند در محدود
ان، امکان تغییر و تصرف را به دنبال دارد  اقتضای مختار بودن انس .]8- 6، ص38[ نرسد

این اختیار، امکان اختالل و  ۀاست. اختیار انسان نیز جزئی از نظام احسن است و الزم
 ۀتصرف به انسان است. بنابراین تخریب و اختالل در نظام احسن الهی در محدود

بیعت نیز، پذیر است. از طرف دیگر تغییرات اختیاری انسان در عالم طمشخصی امکان
باشد. بخشی از نظام احسن است. یعنی چون نظام احسن است، انسان باید اختیار داشته 

شوند، از ابتدای حرکت تا مقصد همواره در حال موجوداتی که دچار تغییر و تحول می
از حالتی به حالت دیگر است هستند. این تغییر و تحوالت نیز با اینکه صور و » شدن«

کند، بخشی از نظام احسن است. معنی نظام ی را در اشیاء ایجاد میهای مختلففعلیت
ذاتی این  ۀاحسن، تغییرناپذیری و ثبات اشیاء نیست، بلکه در عالم طبیعت این خصیص

عالم است و احسن بودن عالم طبیعت نیز مستلزم تغییر و تحول است. مجموع این 
ود، جهت پیدایش کمال برتر شتحوالت که در اطوار گوناگون بر شیء واحد عارض می

شیء الزم و ضروری است و جزئی از مراحل نظام احسن اشیاء است. انسان نیز به عنوان 
زداید و صور و عوارضی جزئی از جهان همانند طبیعت که صور و عوارضی را از شیء می
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یراتی کند. او با اعمال تغیافزاید، در مواردی نقش معاون طبیعت را ایفا میرا به شیء می
شود. ختان، بریدن بند ناف، اصالحات ها میتر شده شدن آندر اشیاء، سبب کامل

    گیرند.مربوط به بدن و ... همگی در این راستا قرار می
  

  بندی دیدگاه برگزیدهجمع
 ،پس از ذکر احکام کلی خلقت الهی در دو محور تکوین و تشریع و محورهای مذکور

شود. تغییراتی که ناسازگار با س همان محورها تعیین میاسا های مسئله نیز برمعیار
است و تغییراتی که » تغییر شیطانی و مذموم«اصول تکوینی و تشریعی خلقت باشد، 

است. اکنون به چند نمونه از تغییر » ممدوح و مطلوب«ها باشد منطبق و هماهنگ با آن
  شود. مذموم بر اساس احکام خلقت تکوینی اشاره می

غییر خلقت احسن الهی: از آنجا که خلقت الهی بر نظام احسن و اتقن استوار ت )الف
احسن اشیاء شود، تغییر مذموم است و  ۀاست، اگر تغییری سبب اختالل و تخریب مرتب

کمال «و » ءصورت برتر شی«گیرد. اما تغییراتی که در راستای تحقق مصداق آیه قرار می
تغییر ممدوح است. خداوند اشیاء را  )،موهای زائد و... ۀمثل ختان و ازال(باشد » باالتر آن

ترین ای بهترین و کاملدر هر مرحله یئیاز مجاری خاصی خلق کرده و برای هر ش
تقدیر کرده و شرایط تحقق کمال او را نیز به نحو احسن و اتقن در انسان و را  صورت 

سبب تنزل خلقت کامل  ،هدداست. اگر تغییراتی که انسان انجام می جهان تنظیم کرده
شود و از این رهگذر مسیر کمال او را که به بهترین تر تر و ناقصاشیاء به مراتب دانی

این مصداق تغییر شیطانی است. در اثر  ،کندصورت طراحی شده، تضعیف و تخریب 
ترین و نیکوترین ترکیب و ساختمان وجودی اشیاء که به متقن ۀتغییرات عدوانی، نحو

شود و به همان های ممکن برای رشد انسان مقدر شده، دچار اختالل و نقص میشیوه
  شود. میزان مسیر کمال انسان ناهموار می

هر یک از » مداری و هدفمندیغایت« تغییر غایت احسن اشیاء: براساس اصل )ب
موجودات برای غایت خاصی خلق شده و کمال آن به حرکت در مسیر غایت حقیقی 

ز طریق تصرفاتی قوا و استعداهای انسان در اصول خلق از غایت حقیقی خود اگر ا .است
منحرف شوند، این مصداقی از تغییر عدوانی است. تغییر در امور تشریعی نیز باید در 

های دنیوی و خارج از چهارچوب نظام تشریع قرار گیرد و تغییراتی که صرفاً با انگیزه
  است. » تغییر شیطانی«شود، اد و اسراف اشیاء میگیرد و سبب افسحدود الهی انجام می
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خاص خلقت  ۀس آن نحوأای اشیاء: ساختمان وجودی اشیاء و در رتغییر وجه آیه )ج
است. خداوند  ای خدانما خلق شدهبه گونه ،کندانسان که قرآن از آن به فطرت تعبیر می

و توجه به ذو آالیه . آیه سبب شناخت ]4الجاثیه:[داند موجودات را آیات الهی می
خلقت موجودات بهترین صورت ممکن است،  که گونه. همان]186، ص1، ج39[ شود می

تعالی هستند. این آیات برای حق ،ساختمان وجودی مخلوقات به نیکوترین وجه
تعالی هستند. اگر قابلیت وجودی خویش مرآت برای کماالت حق ۀموجودات به انداز

اشیاء تضعیف شود و  ایِای باشد که وجه آیهگونهبه ،دهدمی تغییراتی که انسان انجام
  خلقت الهی است.  ۀفروغ شود، این مصداق تغییر و تسویتعالی کمداللت اشیاء بر حق

  
  نتیجه -11

به میان » تغییر خلقت الهی«کید فراوان سخن از أبا ت ،نساء ۀسور 119 ۀشیطان در آی
  قت بین مفسرین و دانشمندان اسالمی اختالفآورده است. در مورد چیستی تغییر خل

نظریات تغییر خلقت الهی را به دین، فطرت، ناقص کردن خلقت  ۀنظر وجود دارد. عمد
 اند. کوبی، تشبه به صفات جنس مخالف و... تفسیر کردهبدنی انسان و حیوان، خال

داده  ارزیابی قرارهای مختلف را در این زمینه مورد در این مقاله نگارنده ابتدا دیدگاه
به لحاظ اصل لغوی به معنی » خلق«است.  پرداخته »خلق« ۀو سپس به معناشناسی واژ

بنابراین خلق نیز نوعی تقدیر است. تغییر خلق  است،» تقدیر یا ایجاد مالزم با تقدیر«
 که دارای دو مصداق تشریعی و تکوینی است.   ،»تغییر تقدیر الهی«الهی یعنی 

است.  تشریع و تکوین به احسن و اتقن وجه طراحی شده ۀدو جنب خلق الهی در
رو اسباب و دهد و از اینها را تنزل میآن ،شیطان با امر به تغییر این خلق با این اوصاف

 کند. های کمال انسان نیز که از طریق تشریع و تکوین است را دچار انحراف میزمینه
از ممدوح، احکام کلی خلق تکوینی و تشریعی  در این مقاله برای احراز تغییر مذموم

است. برخی از احکام کلی خلق تکوینی عبارتند از: هدفمندی اشیاء، اتقان  بیان شده
بارتند از: صنع، خلقت احسن، هدایت تکوینی و...؛ برخی از احکام کلی خلق تشریعی ع

اده از اشیاء و عدم نگرش آلی به امور دنیوی، عدم اسراف در استف التزام به حدود الهی،
اساس تغییری که با اصول تکوینی و تشریعی خلقت  این افساد در استفاده از اشیاء و... بر

ناسازگار باشد، تغییر شیطانی و مذموم است و تغییراتی که منطبق و هماهنگ با اصول 
  مذکور باشد، ممدوح و مطلوب است. 
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معیارهایی را برای تمایز تغییر  سخن آخر اینکه: این مقاله براساس اصولی، توانست
. این پژوهش تنها آغاز یک راه است و تنها ابعادی از این کندممدوح از مذموم مطرح کرد

این آیه و معیار  ۀبحث و تحقیق دربارکه کند، اما واقعیت این است بیان می را موضوع
رات مختلف برای تغییر خلقت مذموم از ممدوح هنوز به قوت خود باقی است. آثار و ثم

این  ۀرفقهی نیز، ضرورت پژوهش دربارهای مختلف فقهی و غیدر حوزه ،این بحث
کند. امید است محققان از منظرهای دیگر، مسائل و موضوعات، موضوع را دوچندان می

  های نوینی را از آیه بگشایند.ابعاد این آیه را مورد شناسایی قرار دهند و افق
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