
  
  
  
  

  *و تغییر جنسیت از منظر قرآن اهللا فضل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسین هاشمیسید 
 مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

، امکان و بستر تغییر جنسیت را فراهم  هاي دانش تجربی و پزشکی پیشرفت
و اقدام افراد زیادي از زنان و مردان در چهار سوي  به دلیل رویکرد .آورده است

 موضوعات از یکیصورت  ، اندك اندك این موضوع به جنسیت عالم به فرآیند تغییر
ها، آثار  ، گونه که به دلیل گستره عوامل رویکرد چنان. پرچالش درآمده استمهم و 

، این  ییر جنسیتتغ، اخالقی و فرهنگی  هاي روحی و روانی ، برآیند ، حقوقی فقهی
شمار  فقه و حقوق به ، پزشکی،  اخالق اي سه دانش مسائل میان رشتهاز   پدیده

                                            
 .8/5/1390: ، تاریخ تأیید8/4/1390: تاریخ دریافت*

  :چکیده
 .ته استاهللا را به بررسی نشس این نوشتار تغییر جنسیت از منظر فضل

ها و قلمروهاي  پیشینه فقهی مفهوم و مراحل تغییر جنسیت و نیز گونه
تغییر . مباحث درآمدي این تحقیق را سامان داده است ،صدق تغییر جنسیت

 ،بررسی انواع جایز و نارواي تغییر جنسیت ،اهللا جنسیت در نگره فضل
و ادله هاي عالمان مسلمان در تغییر جنسیت  بررسی رویکردها و دیدگاه

ره اصلی این پژوهش پیک ،ها طرفداران هر یک از دیدگاه جوازقرآنی 
اهللا در  هاي ممکن و موجود در دیدگاه فضل یادکرد کاستی .رود شمار می به

  .فرجامین بخش این تحقیق نشسته است
  :ها  کلید واژه

  القرآن فقه/ فطرت/ تخلقتغییر / دوجنسیتی/ تغییر جنسیت
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وگوي دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در  ، محور گفت و از همین روي  رود می
  . را برتافته است یهای ، مخالفان و پرسش هر دانشی موافقان

 ؛»فقه القرآن«هم ، آن  ده دانش فقه استعه بر  مسئولیتاز این میان بیشترین بار 
با  پردازي نوپدید و نیازمند استنباط و نظریه مسائلاز   ، تغییر جنسیت چه از یک سو

و   ، روانی ، آثار وضعی یا ممنوعیتو  جواز هاي بنیادین و بسیاري همچون پرسش
نظر خواهد  یهاي دیگر نیز درباره آن ب ، دانش است که تا پاسخ درخور نیابد  تکلیفی

هاي زمان  ها و پرسش ، با صبغه و رنگ نیاز یسنت و فقه روای ، از سوي دیگر .ماند
هاي  هاي قرآنی در حوزه ، حال آنکه انتظار و چشمداشت از آموزه مصبوغ است

  .، جاودانگی و فرانگري نسبت به زمان و مکان است مختلف و از جمله فقه
  

  پیشینه فقهی تغییر جنسیت
 .ل شناسایی و تفکیک از یکدیگر استدو بحث قاب  تغییر جنسیت در موضوع

هاي  م و نشانهها از راه عالئ و دوجنسه خنثییک بحث به تعیین گروه جنسی افراد 
ار پزشکی بر روي شخص آنکه عمل جراحی و ک ، بی گردد غالب یک جنس برمی

  .انجام گیرد
آسمانی با  ادیان تمامی . نسل انسانی است شپیشینه این موضوع به پیشینه پیدای

نیز گزارش مبسوطی درباره این  در شریعت اسالمی . اند این پدیده مواجه بوده
در  7مانند روایتی که از امام باقر ؛ ی ارائه شده استموضوع در نصوص روای

طوسی، (نقل شده  7تعیین جنسیت خنثاي مشکل در زمان حاکمیت امام علی
،  ، ازدواج خنثیارث   ابواب مختلف فقهی چونو در ) 9/454،  حکامتهذیب اال

در این باره بحث   از سوي عالمان و فقهاي اسالمی خنثی... ، احکام عبادي و محارم
  .و تحقیق صورت گرفته است

. ، تغییر جنسیت افراد یک گروه جنسی به وسیله عمل جراحی است بحث دوم
نخست به دلیل نوآمدبودن  . ینه چندان طوالنی نداردپیش در فقه اسالمیاین بحث 

موضوع  شدیگر اینکه پس از طرح و پیدای ، و امکانات پزشکی این فرآیند ابزار
جواز و یا  در مورد ، فقهاي اهل تسننمیان  و ، باز هم در فقهتغییر جنسیت
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باره زیرا فقه سنی در این  ؛ بحث مبسوط و فقهی به میان نیامد ، آثار آن ممنوعیت و
ترین راه پایان بخشیدن  ، کوتاه پیداست که نفی و انکار . ار پیشه کردموضع نفی و انک

اما در فقه شیعه و از . هاي فرعی و پیرامونی یک موضوع است به مباحث و پرسش
،  گذرد می مسئلهدر کمتر از نیم قرنی که از تاریخ طرح این  ،یفقهاي شیعمنظر 

پیرامون آن پدید   الت متعددياستفتائات و مقا هاي درخوري انجام یافته و پژوهش
  .آمده است

علمی به بحث و الجرم   رو گشت با این موضوع روبهکه  هان شیعاولین فقیهاز 
اثر گرانسنگ در  1343 بود که در سال; خمینی امام ، پرداختو استنباط و فتوا  

به  مستحدثه مسائلن اعنوذیل را  موضوعاین  ،»الوسیله تحریر«فقهی خویش 
موضوع را به بحث و جوانب مختلف این  مسئله،، و در ضمن ده نشستاستنباط 

  )2/627،  امام خمینی. (ا دادفتو  بودن اصل تغییر جنسیت و به روا بررسی گرفت
موضوع تغییر جنسیت در قلمرو مسائل نوآمد فقه  ، هرچند پس از این فتوا

همچنان مسکوت  نآدرباره  ، اما اظهارنظر از سوي فقها گرفتشیعی جاي  اسالمی 
فریدون سابق و مریم ملک آراي ( فردي ،1364در سال  اینکه دگر بار، تا ، بود

که از نظر روانی خود استدالل  و با بیان این رسیده;مامخدمت احضوري  )بعدي
پس از ;و امامکرد تکلیف براي تغییر جنسیت کسب   یشاناز ا ،داند را یک زن می

از آن بود پس . چنین کاري را صادر فرمودند  ازه، به او اج یید پزشکان متخصصتأ
که  چنان. گردیدتسهیل  در یک کشور مسلمان مسئلهاین و قانونی که روند حقوقی 

گشوده شد و مجتهدان  ، راه بحث استداللی و فقهی بر روي این موضوع از آن پس
  .ه آن به بحث و استنباط پرداختنددربار و مراجع شیعه

یر جنسیت پرداخت و یفقهاي شیعی که به موضوع تغاز جمله متفکران و 
  اهللا فضل. پرداز لبنانی بود مجتهد و تئوري ،اهللا فضلسید محمد حسین  ، اظهارنظر کرد

به صورت  ،که در خارج از ایران  ورزان مسلمانی است معدود اندیشهدر شمار 
مبنی بر  اهللا فضلفتوا و ابراز نظر . استداللی و فقهی به این موضوع پرداخته است

هاي بسیاري را به خود  ، نگاه چند ی، به دالیل هایی از تغییر جنسیت روابودن گونه
  . ي پیرامون این موضوع را برتافت ا ، فقهی و رسانه علمی مجادالتمعطوف داشت و 
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نخست به دلیل پیشینه مخالفت عالمان مسیحی لبنان و دیگر مسیحیان جهان و 
از طریق  اهللا فضل انعکاس و بازتاب نظر ،دوم .این عمل یز فقهاي مذهب تسنن بان

، موقعیت فرهنگی و  ومو س. رسانی امروزي اي و اطالع هاي فراگیر رسانه ابزار
شود و  هاي جهانی یاد می ی ویژه لبنان که از آن به چهارراهه تالقی فرهنگیجغرافیا

زمان  ترین در کوتاه،  ابراز گردد یهر دیدگاه و نظري که در آن قلمرو جغرافیای
  .یابد ممکن انعکاس جهانی می

ر یتغی جواز، مبانی و ادله قرآنی وي بر صدور فتواي  اهللا فضلاین نوشتار دیدگاه 
به تحقیق  ،این کار مؤثر افتاده روابودنهایی را که بر  جنسیت و شرایط و شاخصه

پیشداشت ، نیازمند  تنقیح و شفافیت هرچه بیشتر و بهتر موضوع. نشسته است
هاي مطرح شده از سوي اندیشمندان  ها، دیدگاه ، پرسش هرچند گذرا و فهم چیستی

  .هاي تغییر جنسیت است ، و نیز گونه جوازو فقها در ممنوعیت و 
  

  مفهوم تغییر جنسیت
براي رسیدن به اهدافی چون آرامش و امنیت روحی ـ روانی و   دستگاه آفرینش

آفرینی آدمیان را برگزیده و براي هر  مکانیسم زوج ،نیز تکثیر و تداوم نسل انسانی
دو زوج هر یک از  .اي در نظر گرفته است ، وظایف و کار ویژه یک از دو زوج

هاي خود را به ثمر بنشاند، متناسب با  ویژه، الجرم و براي آنکه بتواند کار انسانی
،  و ذهنی ، روحی ـ روانی ، در دو عرصه ساختارهاي اندامی هاي جنسی کارویژه
در غریزه و سرشت  هاي متفاوت با دیگري دارد که خصه، خصوصیات و شا صفات

 غریزه در کهمانند این. ، به ودیعت نهاده شده است هر یک از دو گروه زنان و مردان
 زن جسمانی ضعف و است داده قرار جلوه و ناز زن غریزه در و ،طلب و نیاز مرد

 -49/ ، مطهري( است کرده جبران وسیله این با،  مرد جسمانی نیرومندي مقابل در را
 و دلباخته را خود که است شده داده نر جنس به مأموریت این هموارهو نیز  .)47

 است این ،شده داده ماده جنسه ب که مأموریتی. بدهد نشان ماده جنسه ب نیازمند
 خشن جنس دل،  ظریفانه ياستغنا و خودداري با و لطف و ییزیباه ب پرداختن با که
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 و اراده به و خودش قلب حساس مجراي از را او و کند شکار بیشتر چه هر را
  )همان( .بگمارد خود خدمت در خودش اختیار

و زمان دو تمایل  به طور هم یک هران مرد و انزن،  هستى نظام در  از این سبب
 به مندنیاز و ناقص خود را تنهایى به از یک سو:  خواسته را در نهاد خویش دارند

 مایل و مشتاق،  ، به کمال مندي اشتیاق ناقص بیند و بر پایه نظام و قانون ي میدیگر
، خواهان ایفاي همان نقش و  از سوي دیگر .ستجنس مخالف ا پیوستن به به

  ن دو جذبه و کششنتیجه ای. عهده او گذاشته است کارکردي است که طبیعت بر
، تمایل طبیعی به پیوستن به جنس دیگر را  هر یک از زنان و مردان  شود که آن می

  . مندي به حفظ هویت و جنسیت مخصوص خود جستجو کنند با رغبت و عالقه
  که از تمایل پیوستن به دیگريآن افتد که فردي بی ارد اتفاق میاما در برخی مو

 ی است که طبیعت بریها ویژهخواهان تغییر نقش و دگردیسی کار ، اعراض کند
 بدین ترتیب . ، اقدام به تغییر جنسیت است ایلاین تم نتیجه .ارده استعهده او گذ

ترین مصداق خود ـ بدین معناست که فردي از جنس  تغییر جنسیت ـ در کامل
، تصمیم  ردانه و یا زنانهروحی م و  هاي فیزیولوژیکی زنان با شاخصه مردان و یا

کننده جنسیت و از  ینهاي فیزیولوژیکی و عضوي خود را که تعی شاخصه  بگیرد
شمار  یکی از دو گروه مردان و زنان به هاي اصلی قرار گرفتن شخص در نشانه

یند به چه پیمانه صفات و اما اینکه در این فرآ. جنس مخالف تغییر دهد، به  رود می
هاي هر یک از دو گروه زنان و مردان  ، روحی و روانی که با ژن خصوصیات معنوي

هایی چون فقه و حقوق بیرون  ، از حیطه دانش پذیرد غییر می، ت درهم تنیده است
  .است و فراخناي بسیاري براي چون و چرا دارد

  
  مراحل تغییر جنسیت

 : وهش استدو مرحله قابل تصویر و پژ ،در رهیافت به حکم تغیر جنسیت
آمدن و تکوین جنس  از چگونگی پدید  مرحله ثبوت.  مرحله ثبوت و مرحله اثبات

گوید و فرآیندي  هاي مرد به رحم زن سخن می ما ماده در آغاز انتقال کروموزو ینر 
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... ) ، منسوخ و خنثی(بودن جنین و یا حد وسط این دو  ، زن و یا مرد که در طی آن
  . گردد مشخص می

عهده دانش پزشکی و ژنتیک  پاسخ به این کیفیت و چند و چون این مرحله بر
  و فردي که اینک زن  ، زیرا فقه با موضوع بیرونی تاسو از قلمرو دانش فقه بیرون 

پاسخ دانش پزشکی در   هرچند که. یا مرد و یا حد وسط آن دو است، سروکار دارد
راه رسیدن به   تواند می ،گیري تشخص جنسیت و چگونگی شکل مرحله ثبوت

،  هاي دانش تجربی براساس دریافت  چه.  قهی این موضوع را هموارتر بسازدپاسخ ف
هاي  ، زمینه اختالط شاخصه در هنگام انعقاد نطفه و مراحل بعدي تکوین جنسیت

که در نظر فردي با این  ؛ بدین معنا که امکان دارد دو جنس نر و ماده فراهم است
واقعاً از ناحیه  ،شود ـ چون داراي عضو تناسلی مرد است ـ عرف مرد انگاشته می

، و این بدان سبب زن باشد و یا بالعکسسایر مشخصات فیزیکی و روحی و روانی 
که  دهد ی رخ میهای اختالل ،براي جنینتناسلی  عضو گیري شکل گاهی در است که

 ،، مسیر یک جنسی را طی نکند جنین در تمام جهات و خصوصیات  شود موجب می
در وجود او به   ـ روانی و فیزیولوژیکی هر دو جنساي از صفات روحی  بلکه آمیزه

، براي مرد ها کبر اثر ضعف فعالیت تخمممکن است  ، به عنوان نمونه .نددهم بپیو
 ، ، در زن کو به سبب تراویدن مواد الزم از غیر تخم ،تناسلی زن پدیدار شودعضو 
  .تناسلی مرد به وجود آید عضو

یا  و اصالت و اولویت هر یک از مذکر اگر دانش پزشکی، کیفیت انعقاد جنین
شک دانش  بی ن خصوصیات جنس دیگر را بازگو کند،ودمؤنث بودن و عرضی ب

عمل و  از پیش مل جراحی و نیز سایر احکام فردتر به اصل حکم ع ، آسان فقه
، زیرا اگر این مطلب مسلم )92/ مؤمن قمی،( دهد ، پاسخ می م و آثار پس از آناحکا
ر خصوصیات در سای ،به غیر از داشتن عضو تناسلی مردانه  تواند که فردي می  باشد

گمان در ادامه زندگی اگر چنین شخصی  ، بی ، روحی و روانی یک زن باشد جسمی
،  ، هم خود به رنج و زحمت روحی بخواهد در قالب شوهر خانواده ایفاي نقش کند

هاي بهینه  توانند انتظارات و کارکرد نمی  ، و هم خانواده اوافتد روانی و کارکردي می
  همین سان است. تظار داشته باشندهر را از او ببینند و انو تمام عیار یک مرد و شو
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که او ، زن قلمداد شده است و حال آن نهبه دلیل داشتن عضو تناسلی زنا مردي که
  .رود می انتظار و توقع وي از انهواقعاً یک مرد است و خصوصیات و کارکردهاي مرد

که طبیعت و  م فرديبا حک ،شود که درباره این افراد صادر می سان حکمی  بدین
 که، بل ، تفاوتی نخواهد داشت بودن وي را تبارز داده استآفرینش، صادقانه خنثی 

، که مصلحت  بایستی جایز شناخته شود حکم تغییر جنسیت در این افراد نه تنها می
به دایره  ، ر جنسیت از جوازیحکم تغی  طلبد هاي آنان می راد و خانوادهزندگی این اف

لکن در واقعیت موجود و تا . تغییر یابد )استحباب و یا وجوب(ي احکام باید
، احکام  زمانی که تعامل و رابطه میان دو دانش فقه و پزشکی ناظر بر یکدیگر نباشد

 خنثیفقهی با زنان و مردانی که در عرف به یکی از دو گروه جنسی ملحق و یا 
  .کند می، سروکار دارد و تکلیف آنها را مشخص  شوند شناخته می

  
 هاي تغییر جنسیت گونه

   :توان تصور کرد به شش نوع می به طور کلیتغییر جنسیت را 
کامالً متعلق به یکی از دو گروه   فردکه  ،و کامل تغییر جنسیت افراد سالمـ 1

اي از خصوصیات  و یا خصیصه ،و هیچ مشکل زیستی ندارد  ان و یا مردان استزن
 ، عمل جراحی در این فرض. بیند خود نمی روحی و روانی جنس مخالف را در

ه ورگتناسلی را دارد و از عضو شود که تنها یکی از دو  روي شخصی انجام می
تناسلی وي  عضو در خلقتنیز آید و هیچ گونه نقصی  به شمار مییا زنان مردان 
شود که شخص از زمره یکی از دو  بدین منظور انجام می عمل جراحیلکن . نیست

پذیر  اگر چنین چیزي امکان البته( و به جنس دیگري ملحق شودنس خارج ج
نادر است و پزشکان ، این نوع بسیار  براساس آمار موارد تغییریافته جنسیت .)باشد

 .اند دادهرا تغییر  هانآجنسیت کمتري به خواسته این افراد پاسخ مثبت داده و 
ها  د تغییر جنسیت دادهبیشترین موار که ،ها یا دوجنسه هااتغییر جنسیت خنثـ 2

زمان  همشود که  روي کسی انجام می عمل جراحی ، قسم این در. دهند را تشکیل می
برداشته  عضو یکی از دو ،با عمل جراحی. دارد تناسلی مرد و زن را عضوهر دو 

طبیعی و گروهی یف ابه وظبتواند و صاحب آن بیابد دیگر رشد عضو تا   شود می



 

 

153 

ضل
ف

 
رآن

ر ق
منظ

 از 
یت

جنس
یر 

 تغی
هللا و

ا
 

اي از مشکالت زیستی و احیاناً روحی و  به دلیل پاره  هاین گرو. خود عمل کند
یند تغییر جنسیت روي آورده اند که به فرآ بیشترین کسانی بودهنخستین و  ازروانی، 

  .آورند و می
مردانه  و کسانی که هیچ گونه عضو زنانه و یاتغییر جنسیت افراد منسوخ ـ 3

ـ  ت کار و یا هر دلیل دیگرلیل سهولد شاید بهـ  هدست که اینگفته شده است  . ندارند
 .شوند تبدیل به زن می نوعاًیند تغییر جنسیت در فرآ
داراي  که) transsexual( افراد دچار مرضدر   .عضويتغییر جنسیت ـ 4

 بحث برانگیز هاي از نمونه که) خنثایان روانی= ( گرایانه هستند جنس متمایالت ه
 .است این فرایند

 کامل و تمام به منظور کشف جنسیت د ناقص العضوافراتغییر جنسیت ـ 5
یک گروه  مئکه عالشود  در آن گروه از افراد فرض می  این فرایند جنسی. شخص
ستلزم عمل م  کشف تمامیت گروه جنسی او ماا .ددارننهفته  خوددر  را  جنسی

م واقعی مردانگی و یا زنانگی پوشیده در احی و برجسته و نمایان ساختن عالئجر
وجود دارد، لکن  عضو تناسلی که در بدن او تنها یکمانند کسی . جود اوستو
ت با عمل جراحی این پوس .آن را پوشانده است و یا چیزي دیگر یستشش پوپو

  .آشکار گردد یواقع عضو نقص جنسی برطرف و تا شود برداشته می
  .تغییر جنسیت در حیوانات و گیاهان ـ6
  

  قلمرو صدق تغییر جنسیت
یف و قلمرو تغییر برخی از اقسام آن در تعر ،هاي یاد شده وع گونهاز مجم

  :مانند ؛ وگو شود جواز و یا حرمت آن گفتتا از  گنجد جنسیت نمی
که ، بل ، جنسی به جنس دیگر تغییر نیافته در این فرض  چه. نسوخـ افراد م1

حث و آنچه ب  البته در این فرض. شکار شده استآ  جنسیت پوشیده و پنهان فرد
چه . ، وجوب و یا استحباب و پسندیده بودن این فرض است تابد وگو را برمی گفت

کار  بهشخص   شود می سبب ترك عمل جراحی  بر پاي بست این استدالل که
توان ـ از باب مقدمه واجب و یا  ، میو یا واجبی از او ترك شود گرفتار آید  حرامی
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پیش   ین شخصهماگر  که چنان .تترك حرام ـ وجوب عمل جراحی را نتیجه گرف
 باید گفتاز انجام عمل جراحی به واقعیت زن و یا مرد بودن خود یقین پیدا کند، 

زیرا  ،بر وي واجب است که به تکالیف مربوط به جنس واقعی خود عمل کند
م مترتب بر این جنس او احک، ا کند و در نتیجه عنوان جنس واقعی بر او صدق می

  .گیرد را دربر می
  :گونه استو خود بر دو دنشو می تعبیر »یخنث« یکه در اصطالح فقه ـ افرادي2

از راه  زن بودن ويمرد و یا مراد از آن فردي است که . خنثاي غیرمشکل: یک
را  خنثیانجام عمل جراحی بر روي این قسم از  .باشد قابل اثباتهاي شرعی  نشانه

، شخص در حقیقت به یکی از  این فرض ، زیرا در تغییر جنسیت نامید  توان نیز نمی
از  یهای نشانه ،هاي ژنتیکی اي ناهنجاري ، اما بر اثر پاره دو گروه جنسی تعلق داشته

میم به رفع اگر چنین فردي تص  در نتیجه. در او راه یافته است جنس مخالف
تا بدون دغدغه به جنس  گیرد از راه عمل جراحی می  ضایعات و زواید عضوي

 . توان ارائه داشت رمت و ناروابودن آن نمی، دلیل و مستندي بر حیونددی بپاصل
حرمت چنان کاري   کننده حتی اگر دالیل مربوط به حرمت تغییر جنسیت را اثبات

  . شود شامل این فرض نمی ، بدانیم
 ،و آن کند میتغییر جنسیت صدق  یک فرضدر ، تنها  در خنثاي غیرمشکل

با را کننده گروه جنسی  عضو غالب و تعیین م بگیردشخصی تصمی کهاست  هنگامی 
بر پایه مانند خنثایی که  .عمل جراحی از بین ببرد و به جنس مخالف بپیوندد

لکن او  ، است حکم شدهي به مرد بودن و،  م شرعی و فیزیولوژیکیها و عالئ نهنشا
وي  تا جنبه زنانگی  ددار میتناسلی مردانگی خود را بربا عمل جراحی، عضو 

  .ددرآیزنان  گروه تقویت شود و به
که در عین داشتن عضو   فردي استخنثاي مشکل  مقصود از. خنثاي مشکل: دو

هاي شرعی میسر و  از راه نشانه  تعیین مرد و یا زن بودن وي،  تناسلی مردانه و زنانه
 دو ، در صدق عنوان تغییر جنسیت بر این فرد پس از عمل جراحی. ممکن نباشد

،  که عمل جراحی بر روي چنین فردياین احتمال نخست .قابل تصور است لاحتما
شود؛ زیرا عنوان و گروه جنسی که پس از عمل  به هر روي تغییر جنسیت گفته می
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،  بر او صادق نبوده است  ، پیش از عمل جراحی کند صدق می جراحی بر این فرد
  .ستپس تغییر جنسیت محقق شده ا

، عنوان تغییر جنسیت بر این فرد  در هر دو صورتآن است که  احتمال دوم
، اگر این فرد به گروه زنان ملحق شود، ما یقین به  پس از عمل  ؛ چهصادق نباشد

تغییر جنسیت نداریم تا احکام و لوازم تغییر جنسیت را به او نسبت دهیم و یا اجرا 
ا پیش از همین عنوان فعلی ر قیقتحدر رود این شخص  ، زیرا احتمال می کنیم

توان موضوع تغییر جنسیت را  تنها با احتمال خالف نمی. عمل نیز داشته است
همین سان است اگر  . مخالف را بر او مترتب دانستمحقق دانست و احکام جنس 

اصل   ، چون کند یز کمکی به موضوع نمیاصل اولیه ن. به گروه مردان ملحق شود
یمانه بر این شخصی جاري است و مرد نبودن با اصل زن نبودن به یک حد و پ

  .یک تقدم رتبی بر دیگري ندارد هیچ
ـ افرادي که داراي کاستی و نقص عضوي هستند، اگر عمل جراحی براي 3

، عنوان تغییر  ظاهرسازي جنسیت و برطرف کردن مانع بر روي آنان انجام بگیرد
 ،تغییر نیافته ، جنسیت فرد ، زیرا با عمل جراحی جنسیت بر این فرایند صادق نیست

  .بلکه حقیقت نهفته در وجود وي آشکار شده است
ت و گیاهان هرچند در قلمرو بحث ـ از این نظر که اـ تغییر جنسیت در حیوان4

ن بر سر تغیر جنسیت در اما چون سخ ،گنجد شود ـ می تغییر جنسیت شمرده می
ه ته از اینکگذش . تغییر جنسیت نیز موضوع بحث نیست، این نوع از  ستها انسان

تر مورد نزاع و مناقشه ، کم جوازاز نظر حرمت و   تغییر جنسیت حیوانات و گیاهان
، به صورت امر  و انسانی ، در عرف جوامع علمی  هاي اندك رغم مخالفت  بهو  بوده

، مؤثر شناخته  ها پسندیده و مطلوب و در روند بهبود معیشت و رفاه زندگی انسان
  .شده است

تنها قسم اول از اقسام پیش گفته و نیز فرض دوم از خنثاي بدین ترتیب 
غیرمشکل و یک احتمال از دو احتمال خنثاي مشکل در تعریف تغییر جنسیت و 

  .ماند باقی می  جواز و عدم جواز این عملقلمرو بحث از 
  



 

 

156 

    
ال 

س
هف

هم
د

 /
اره

شم
66-

65 / 
ان 

بست
و تا

ار 
به

13
90

 
 

   اهللا فضلتغییر جنسیت در نگره 
از میان انواع یاد  اهللا فضل،  هاي تغییر جنسیت آوردیم بست آنچه در گونه بر پاي

  :، تنها به سه گونه آن اشاره کرده و به تبیین احکام آنها پرداخته است شده
، تغییر عضو تناسلی در خنثایان روانی  صورت نخست: ـ تغییر عضو جنسی1

  ؛هاي فرهنگ غربی و حرام است از پدیده ،اهللا فضلاست که به باور 
ویژه در کشورهاي غربی گسترش  ، به حالتی است که در شرایط جدید) نخست(«

، مشابه  جاي آن عضو تناسلی مردانه برداشته و به ، عمل جراحی یافته است، که با
،  م جنس مؤنثاي از عالئ روز پارهو براي ب. شود عضو تناسلی زنانه ایجاد می

هرچند به   این اقدامات. گردد نیز تزریق میرمون زنانه ویک و یا چند قطره ه
م زنانگی اي از عالئ و همین سان بروز پاره اهري عضو مردانه و زنانهتغییر ظ

، ریزش مو و تغییرات دیگري از این  ، برجسته شدن پستان داچون نازك شدن ص
و روحی مرد بودن همچنان در  ، اما سایر خصوصیات جسمی  انجامد می  دست

اي است  شده، شبیه افراد خنثی  حال شخص در این وضعیت. ماند شخص باقی می
  )227/،  ، فقه الحیاة اهللا فضل( 1 ».تناسلی مردانگی وي قطع شده است که عضو

باید در انحطاط اخالقی و فرهنگی  هاي این رویکرد را می ، ریشهاهللا فضلبه نظر 
   ؛تمدن غربی سراغ گرفت

فی ممارسۀ  ین جنسیاًیجاد تبریر للشاذّعملیۀ احتیال علی الواقع ال و ما هی االّ«
ن ، ترفضه و تنبذه و تحتقر م من المجتمعات  اللواط الذي ال زالۀ الغالبیۀ العظمی

  )همان(» .رسهیما
بازان  جنس اي نیست که از سوي اقلیت هم کارانه ، جز اقدام فریب این عمل«

جوامع بشري  ، که هماره از سوي اکثریت غربی براي هموار ساختن راه لواط
  ».انجام یافته است ،شده دهندگان آن تحقیر می مو انجا  مطرود و منفور بوده

  عی نیز این کار حرام و ممنوع است؛از منظر شر
  )همان(» .یبعد حرمۀ هذه العملیۀ و ال«
  ».بعید نیست که این عمل حرام باشد«

  صل کلی حرمت ضرر زدن به جسم است؛، ا براي حرمت این کار اهللا فضل دلیل
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یۀ مصلحۀ ثل بقطع عضو الذکورة من دون أیتم ها عملیۀ اضرار بالجسدنّأل«
ما اذا سیا االضرار و عند ذلک یدخل فی دائرة حرمۀ االضرار بالجسد التوازن هذ

  )همان(» .کان االضرار بالغا
آنکه  ، بی تاس] از رهگذر قطع عضو تناسلی[زدن به جسم  ، ضرر زیرا این کار«

ن سان در حوزه اصل حرمت بدی . ضرر، در آن نهفته باشد  کننده مصلحتی جبران
  » .گاه که ضرر زیاد باشد ویژه آن گیرد، به ضرر زدن به جسم قرار می

هیچ «انجامد و  به تغییر جنسیت نمی  نیز بدان سبب که این عمل جراحی و
به طور طبیعی تمام احکام زن بودن که » .دهد چیزي از زن بودن فرد را تغییر نمی

  ، همچنان پابرجاست؛ ودبر او جاري بپیش از عمل جراحی 
ها ستکون عالقۀ ، ألنّ یۀ عالقۀ جنسیۀ کأنثی مع رجال آخرینوال تبیح له أقامۀ أ«

  )همان(» .حکامها الشرعیۀ المختلفۀه ال تحوله الی انثی فی انّرجل برجل کما أ
، چرا  با مردان دارند روا نیست براي چنین فردي هیچ نوع تماس جنسی که زنان«

چنان که در سایر احکام شرعی نیز زن قلمداد  . رود د به شمار میکه تماس دو مر
  ».شود نمی

یی ها جنسهو دو خنثی، تغییر جنسیت افراد  گونه دوم: تغییر جنسیت خنثایان ـ2
ا با عمل ، ام هاي الحاق به مردان است که از خنثایان غیرمشکل و داراي نشانه  است

  دهد؛ سیت خود را به زن تغییر میجن،  م مردانگیجراحی و برطرف کردن عالئ
ل بتحویل الرجل الخنثی الی تی تتمثّخري لعملیۀ تغییر الجنس و الّاما الحاالت األ«

  )همان(» .انثی و هی حالۀ اصبحت شائعۀ و معروفۀ
، تغییر  هاي دیگر عملیات تغیر جنسیت که امروزه معروف و شایع شده از حالت«

  ».به زن است خنثیجنسیت مرد 
، تغییر جنسیت افراد سالم و کامل مرد به زن  گونه سوم :غییر جنسیت کاملـ ت3

، روحی ـ روانی و  هاي جسمی و دست یافتن وي به تمام خصوصیات و شاخصه
، اما برخی احتمال نون به وقوع نپیوسته، که هرچند تاک ذهنی زنانه و بالعکس است

  شرفت دانش بشري امکان تحقق بیابد؛دهند که با پی می
  



 

 

158 

    
ال 

س
هف

هم
د

 /
اره

شم
66-

65 / 
ان 

بست
و تا

ار 
به

13
90

 
 

، همچون داشتن  با تمام اوصاف آن ؛ شود زن تبدیل به مرد می  در این فرض«
، و  عضو مردانگی و قدرت بر ممارست و انجام عمل جنسی بسان دیگر مردان

  یا مرد تبدیل به زن شود با همه و. که مظهر مرد بودن است یهای سایر نشانه
اي که در  گونه به.  زنانهن دستگاه تناسلی ، افزون بر کاشت خصوصیات پیش گفته

دستگاه ، و  ، زنی بسان سایر زنان محسوب شود تعریف دانش پزشکی و تشریح
ر به انجام عملیات جنسی همچون دیگ ،که از طریق آن  تناسلی زنانه داشته باشد

کند که دیگر زنان در  را حس می یهای و لذت ها پردازد و همان حالت زنان می
اي که بین او و دیگر  گونه به. یابند دان بدان دست میبا مر هنگام آمیزش جنسی

هاي اصلی زنانگی ـ و نه اوصاف عارضی مانند داشتن رحم و  ، در شاخصه زنان
اي از زنان عادي نیز فاقد آنها هستند ـ کمترین فرقی  امکان بارداري که پاره

شده به یک زن تمام عیار تبدیل  ،اوصاف بیرونی و جنسی نباشد و در تمامی 
  )همان( 2».باشد
مستند وي  . ، جایز و رواست اهللا فضل ع از تغییر جنسیت در دیدگاهاین دو نو

نخست فقدان . ر جنسیت بر دو پایه استوار استیبراي تجویز این دو نوع از تغی
  دیگر اصل اباحه اولیه امور؛و  ،دلیل بر تحریم

شرعی  نص ودلیل أ ينمتلک أ و فی هذه الحاالت األخیرة التی ذکرناها ال«
ن یقضی بحرمتها و ما لم یقم عندنا دلیل شرعی علی تحریم تغییر الجنس بالعنوا

بتغییره و اجراء العملیات الجراحیۀ التی تتعلق  االولی فال مانع من حیث المبدأ
  )همان(» .بهذه الخصوص

، دلیل و یا نص شرعی که حرمت آنها را  شمردیمهاي آخري که بر در حالت«
که دلیل شرعی بر حرمت تغییر  ، و تا هنگامی  ، در دست نداریم ت کنداثبا

، مانعی براي انجام عمل جراحی و  جنسیت با عنوان اولیه آن وجود نداشته باشد
  ».، وجود ندارد اصل این نوع تغییر جنسیت

به فتواي  ،که نشان دهد در این نگره تنها نیستبراي این اهللا فضل،  در جاي دیگر
کند و اصل  مبنی بر تجویز تغییر جنسیت اشاره می;یاهللا خوی  آیتو;مینیامام خ

  ؛دهد حلیت را توضیح بیشتر می
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ه فی حال علی الحرمۀ ومن المعلوم انّ نملک دلیالً نا اللک انّو السبب فی ذ«
  )229/ همان،(» .التردد و الشک فیما بین الحرمۀ و الحلیۀ فاألصل الحلیۀ

 . دلیلی بر حرمت در اختیار نداریمآن است که تغییر جنسیت  جوازسبب «
  ».، حلیت است ، اصل پیداست که در حال شک و تردید بین حلیت و حرمت

، آن است که  ز تغییر جنسیتپی آیند روشن و طبیعی روا دانستن این دو نوع ا
یندي از وضعیت جدید بشمارد و حکام شرعی پس از آن را تابع و برآ، ا اهللا فضل

  :بگوید
تی تترتب ثار الّد أن یترتب علیه کل اآله البنّالمعنی فإو فی حال تتحق هذا «

الساس حیث یجوز لها بعد التحویل علی الحالۀ الجدیدة کما لو کانت انثی من ا
االعمال فیما یترتب علی المرئۀ من  ج و تحمل و تلد و یکون ارثها و کلّن تتزوأ

،  وضوع اذا تبدلمرأة حقیقیۀ حیث أن المها غدت انّباعتبار أ االحکام و االعمال
  )230/همان، (» .خذ الوضع الجدید احکامه الجدیدةفان من الطبیعی أن یأ

 .گردد ر حالت جدید بر آن مترتب میالجرم تمامی آثا ، با تحقق تغییر جنسیت«
  ز عمل جراحیپس ا با این فرض،زیرا  . بود که اگر از همان اول زن می چنان
،  عمال و احکام اوو سایر ا  ارث. باردار شود و فرزند بزاید ، دواج کندتواند از می

چه . بسان دیگر زنان خواهد بود ،شود که فعالً یک زن قلمداد میبه اعتبار این
  ».، احکام جدید بیابد ه وضع جدیدطبیعی است ک

جنسیت نظر ، به حرمت تغییر  پژوهان اسالمی در مقابل گروهی از فقها و قرآن
وابسته  اهل تسننبیشتر به نگرش مذهبی  در اندیشه اسالمی این گروه . اند هداد

  . ندهست
  

  قرآن و تغییر جنسیت 
مبارکه سوره  صدونوزدهآیه ،  ترین دلیل مخالفان تغییر جنسیت نخستین و مهم

فَلَیغَیرُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ و لَآمرَنَّهم و لَأُضلَّنَّهم و لَأُمنِّینَّهم و لَآمرَنَّهم فَلَیبتِّکُنَّ (:است نساء
بِیناً خَلْقَ اللَّهراناً مرَ خُسخَس فَقَد ونِ اللَّهنْ دا میلطانَ والشَّی ذتَّخنْ یم و(   
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دهم که  و به آنان دستور مى! سازم و به آرزوها سرگرم مى! کنم آنها را گمراه مى :]شیطان گفت[ و«
و هر کس شیطان را به جاى خدا  ،چهارپایان را بشکافند، و آفرینشِ خدایى را تغییر دهندگوش 

 ».ولى خود برگزیند، زیانِ آشکارى کرده است

هاي او براي پیروانش را  ، خداوند سخنان شیطان و دستور در این آیه شریفه
  .یر دهنددهد تا خلقت خدا را تغی ، به آنان دستور می جملهکند که از  بازگو می

، از سوي مفسران سلف و معاصر، چندین  در تفسیر و مراد از تغییر خلقت الهی
. توان در سه دسته کلی جاي داد که مجموع آنها را می  ارائه شده استدیدگاه و نظر 

، در این قسمت  حرمت تغییر جنسیت است  ، دو دیدگاه را که برآیند آن اناز این می
داند و  وم که آیه شریفه را منصرف از تغییر جنسیت می، و به دیدگاه س آوریم می

  تغییر جنسیتدیدگاه جواز   ، در ادامه شود گاه محسوب میپاسخ و رد این دو ن
  .خواهیم پرداخت

طبري در  . هاي خداوند است در آفریده  مراد آیه، تغییر مادي و جسمی )الف
، حسن و  ، ابوصالح ن حوشب، شهربه، عکرم ، انس بن مالک ابن عباس ، جامع البیان

  )5/182،  طبري. (داران این دیدگاه برشمرده است را از طرفعبداهللا
طرفداران  ، میان ممنوع  بودن تغییر مادي و جسمی  در تعیین مصداق و یا کلی

ر مخلوقی برخی آن را فراگیر و شامل هر نوع تغییر در ه .این دیدگاه اختالف است
برخی نیز آن را به حیوانات اختصاص داده و شکافتن گوش  . اند از مخلوقات دانسته

   :گوید مؤلف تفسیر هدایت می . اند حیوانات را مصداق آن دانستهخصی کردن  و یا
آید  خداوند چارپایان را آفریده است و هر عضوى از اعضاى آنها به کارى مى«

عضاى حیوان در نتیجه هر عضو از ا. دهد و در پیکر او وظیفه خاصى را انجام مى
فریبد تا آن  شیطان او را مىولى  .کند به صورت غیر مستقیم به انسان خدمت مى

 مدرسی،(» .از دست برود ،رفت را تباه کند تا منافعى که از آن انتظار مى اعضا
2/175(  

ها  کردن انسان نیز قلمرو آیه را تنها انسان دانسته و آیه را به خصی  گروه سومی
، تفسیر  سرا مرسوم بوده است به بردگان و خواجگان حرمنسبت  که در گذشته

ها را مصداق آن  هاي زیبایی در انسان و بعضی نیز تغییرات و جراحی. اند کرده
  )5/183 همان،. (اند برشمرده
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،  پژوهان معاصر ، از قرآن حویش آل غازيو مال) 5/277(دکتر وهبه زحیلی 
ها  ولکن در قلمرو انسان ،ها دانسته انسانهرچند مراد و مفهوم آیه را تنها ناظر بر 

  را از آیه مبارکه  ه تغییر جسمیبودن هرگون تغییر ممنوع را گسترش داده و ناروا
  : نویسد آل غازي می . اند فهمیده

»)رُنَّ خَلْقَ اللَّهغَیفَلَی مرَنَّهلَآم أو  ، من حیث الصورة الظاهرة کالخصاء و الوشم )و
و الوشم و هو تحدید األسنان و تدقیقها، و  ، لشعر و یسمى التنمیصالصفۀ کنتف ا

وصل الشعر و صبغه و کیه، و التخنث کحلق الشارب و اللحیۀ تشبها بالنساء، و 
دهن الوجه بما یغیر لون بشرته بالکلیۀ، و کل هذه العادات القبیحۀ ساریۀ بازدیاد 

ال تَبدیلَ لخَلْقِ (علیها، و قال ما فیه تبدیل الفطرة التی فطر اللّه الناس  لکلّ
  )5/609آل غازي، (» .)...هاللَّ
 ،، چه از راه تغییر صورت ظاهري باشد مانند؛ خصی و خالکوبی تغییر خلق خدا«

، گذاشتن موي  ، مرتب و نازك کردن دندان ؛ مانند کندن موو یا تغییر صفت باشد
هاي زنانه براي  آرایش و نیز ،کردن موي سر ، رنگ کردن و یا مجعد مصنوعی

اي که  گونه ، به بیل و یا روغن مالی به صورت، همچون تراشیدن ریش و س مردان
آنچه که   افزون بر تمامی اینها  ، تمامی کامالً دگرگون نشان دهدپوست اصلی را 

گردد ـ و در آیه فطرت از آن یاد شده است ـ در قلمرو  موجب تغییر فطرت می
 ».گیرد و حرام است می تغییر خلق خدا قرار

ها  نعالمه طباطبایی نیز آیه شریفه را ناظر بر تغییرات مادي و جسمانی انسا
 داند؛ می

،  طباطبایی( ».السحق و اللواط و المثلۀ أنواع و اإلخصاء مثل على ینطبق و«
5/85(  
ردن و لواط و سحق ، مثله ک چون خصی یبر کارهای) یه شریفهاین فراز از آ(«

  ».کند تطبیق می
چه از سنخ تغییرات مادي و چه تغییرات  ؛ مراد از تغییر، هر نوع تغییر )ب
  .هاي خداوند است خلوقات و آفریدهدر م ،معنوي
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  :نویسد می» االصفی«در  فیض کاشانی
کفقئهم عین الفحل  و لعلّه یندرج فیه کلّ تغییر لخلق اللّه من دون إذن من اللّه «

و خصاء العبید و کلّ مثلۀ و ال  ، فائه عن الرّکوبالّذي طال مکثه عندهم و إع
 ،کاشانی  فیض(» .ینافیه التّفسیر بالدین و األمر، ألنّ ذلک کلّه داخل فیهما

1/240(  
لهی در مخلوقات ا  شاید هر نوع تغییري جاي گیرد که،  در فراخناي مفهوم آیه«

ر سالخورده و آزاد مانند بیرون آوردن چشم شتر ن ؛ صورت پذیرد  و بدون اذن او
این  . ، و انواع دیگر مثله کردن ردگان، و نیز خصی کردن ب کردن آواز سواري

،  معنا با دیدگاهی که تغییر خلقت را به تغییر دین و امر الهی تفسیر کرده است
  ».گیرد ، در حوزه مفهوم آیه جاي می که این همه ، زیرا تنافی ندارد

عجب ندارد اگر اطالق آیه شریفه مستمسک تنگري معنایی، جاي  در این فراخ
  :آورد در ذیل آیه میابن عربی . ستان قرار گرفته باشدپو کاح سیاهان با سفیدبطالن ن

و ال بیضاء بأسود، و  ، روى علماؤنا أنّ طاوسا کان ال یحضر نکاح سوداء بأبیض«
  )1/156 ، عربیابن ( ».) فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّه(: هو من قول اللّه: یقول

حضور   ی سیاهان با سفیدپوستان، در زناشوی سوطاو  اند که علماي ما نقل کرده«
ه در آیه شریفه انگاشت ک یافت، و آن را مشمول تغییر در خلقت خداوند می نمی

  »!بیان شده است
شود از اطالق و عموم  دهد که چنین دیدگاهی را می ابن عربی وانگهی پاسخ می

، زیرا  لکن این عموم با سنت و سیره نبوي تخصیص خورده است ،یدآیه شریفه فهم
پوستی را  ، کنیز سیاه ، که سفیدپوست بود راي پسرخوانده خود زیدکه آن حضرت ب

، بر  بن زید بود و این نکته اسامۀ،  برگزید که نتیجه این نکاحبه عنوان همسر 
  )مانه. (رغم اندیشمندي وي ـ پوشیده مانده است بهس ـ وطاو

به  ،براساس مفهوم فراز قبلی آیه شریفه  ، طرفداران این دو نگره که پیداست نانچ
زشت سنت   ، خداوند ر فراز قبلی آیه شریفهد چه. اند نین فهم و رهیافتی رسیدهچ

، نکوهش کرده و شیطانی شمرده  هج بودیپرستان را که در میان بت را »بتک« جاهلى
   .است
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  : گوید می »بتک«معناي واژه در  »نمجمع البحری« طریحی در
ذن الناقۀ اذا ولدت خمسۀ ابطن و کان أکانوا یشقون  و هو فعلهم بالنجائب«

  )5/257 طریحی،(» .موا على انفسهم االنتفاعالخامس ذکرا و حرّ
زایید و  ها گوش شتر ماده و نجیب را که پنج شکم می آن بود که عرب  بتک«

سوار شدن و گوشت او را  ،افتند و بدین وسیلهشک ، می بود پنجمین شکم او نر
  ».دادند د حرام قرار میوبر خ
  :گوید می »البیان مجمع«طبرسی در 

  )3/171، طبرسی(» .القطع: و البتک. التشقیق :التبتیک«
  ».معناي قطع است به» بتک«معناي پاره کردن و  تبتیک به«

بیرون   و گروهی نیز ، را بریدن گوش شتر »بتک«،  برخی دیگر از لغت شناسان
واژه گذشته از صحت و سقم این  .اند آوردن چشم شتر سالخورده و نر معنا کرده

عمل و سنت جاهلی   در این نقطه اشتراك دارند که  ها، تمام این معانی شناختی
که خداوند آن  در مخلوقات الهی بوده است  جسمی بتک، از سنخ تغییرات مادي و

هاي  ی از این دست را در آفریدهی، تغییرها ک تعبیر کلیرا یاد کرده و سپس در ی
  .»خلق اهللا هم فلیغیرنّو آلمرنّ« :خود ممنوع و شیطانی قلمداد کرده و فرموده است

  آیه شریفه  می، در گستره مفهو یبه طریق اول  ، تغییر جنسیت بدین ترتیب
مخصوصی در حیوانات  نگاه آیه شریفه به تغییرات جسمی  هرچندزیرا . گنجد می

، اما اطالق آن هر نوع تغییر مادي در مخلوقات الهی و از جمله تغییر جنسیت  است
  .شود را شامل می ها انسان

  
  به دلیل قرآنی تحریم تغییر جنسیت اهللا فضلپاسخ 

، آیه  ر جنسیتحرمت تغییترین دلیل مخالفان بر  نخستین و مهم ،که گفتیم چنان
لکن  .ـ با توضیحی که گذشت ـت نوزدهم سوره مبارکه نساء اسشریفه صدو

باور دارد و بر آن است که  ، به دیدگاه سومی  در تفسیر و مراد آیه شریفه اهللا فضل
، آنان که  از این روي . یرات مادي ندارد، کمترین نگاهی بر تغی آیه مبارکه، از اساس

او در . اند ، راه صواب نپیموده اند جنسیت بدان استدالل کردهدر اثبات حرمت تغییر 
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به این مطلب » ةفقه الحیا«وگوهاي  و نیز مجموعه گفت» من وحی القرآن«تفسیر 
  :گوید می »فقه الحیاة«، در  پرداخته است

  
هاي شیطان را بازگو  سوره نساء که حیله 119در پاسخ کسانی که به آیه «

ـ  ستکه تغییر در خلق خدااعتبار اینغییر جنسیت ـ به ، براي تحریم ت کند می
آنچه در آیه شریفه از آن سخن رفته و موضوع  : گوییم ، می اند استدالل کرده

  . آفرینش خداست کهبل  ، انسان نیست ،قرار گرفته
بر  دلیلـ  اند که این عالمان و مفسران گفته اگر آیه شریفه را ـ چنان  بنابراین

ییر در همه مخلوقات الهی دلیل حرمت هر گونه تغباید  ،دانیمتحریم تغییر ب
ها و دیگر  ، جوي ها ، کوه ، زمین گیاهان،  درختان  ، باید تمامی و در آن فرض  بدانیم

. شود که هیچ کسی به این برآیند ملتزم نمیبا این. به حال خود وانهیم  پدیدارها را
، تخصیص  ییر استثنا شده استاگر بگوییم این موارد از عموم حکم حرمت تغ

از سوي دیگر، بیشتر علما . مستهجن است  در نزد عاقالن  آید و آن اکثر الزم می
ها و سایر تغییرات از  در انسان یتغییرات در این پدیدارها و نیز تغییرات زیبای

  )230-227/، فقه الحیاة،  اهللا فضل( 3».اند این دست را جایز شمرده
براي نفی و انکار رهیافت به حرمت تغییر  اهللا فضلاستدالل ،  که پیداست چنان

، بر دو مقدمه و یک نتیجه  جنسیت از معبر تفسیر آیه شریفه به تغییرات مادي
  :استوار است

تخصیص بدون مخصص و موجب ،  ها انسان تفسیر آیه به تغییرات جسمی  :یک
،  گستره معنایی خلق خدا . است» خلق اهللا«فته در این آیه کار ر ؛ چه واژه به است

، باور به حرمت  از سوي دیگر. گردد پدیدارها و از جمله انسان می شامل تمامی 
، زیرا  ، مستلزم تالی فاسد و ناپذیرفتنی است تغییر مادي در تمام مخلوقات خداوند

، راه تعامل و ارتباط انسان با طبیعت را  تحفظ بر عموم منع تغییر در مخلوقات الهی
،  آید به شمار می ، ممنوعندد و هرگونه استفاده از طبیعت و تصرف در آن حریمب می

  . حال آنکه باالتفاق چنین فهم و برداشتی باطل است
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از حوزه شمول   یی غیر از انسانها تغییر در طبیعت و پدیدار  اگر گفته شود :دو
رو حکم حکم حرمت تغییر تخصیص خورده و تنها تغییر در مخلوق انسانی در قلم

نزد  آید که فاد از آیه شریفه باقی مانده است، تخصیص اکثر الزم میحرمت مست
  .استعقالي عالم مستهجن و مردود 

ت ، ناظر به تغییرا ، از اساس آیه شریفه  برآیند این دو مقدمه آن است که :نتیجه
دي در ؛ چه تغییرات ما درباره تغییرات مادي حکمی   شود ، بنابراین نمی مادي نیست

از تغییر جنسیت  ؛ها تصور کرد ـ هرگونه تغییري که بتوان در مورد انسان ها انسان
 ،و اندام ـ ی اعضا، مثله کردن و تغییرات زیبای خصیهمچون گرفته تا سایر تغییرات 

  .از آیه شریفه استنباط کرد را هاي الهی و چه تغییر نسبت به سایر پدیدارها و آفریده
باید افزود که برداشت عام از آیه شریفه  اهللا فضلسخن بر این استدالل و 

شمار بسیاري از  با ،انواع تصرفات در پدیدارها را شامل گردد اي که تمامی  گونه به
را به اعمار و  کند و آدمی  که طبیعت را مسخر انسان معرفی می  آیات دیگر قرآن

  :در تعارض است؛ مانند ،دهد بارور ساختن طبیعت فرمان می
   )61/هود()...هو أَنْشَأَکُم منَ الْأَرضِ و استَعمرَکُم فیها... (ـ 1
   ».تاوست که شما را از زمین آفرید و آبادى آن را به شما واگذاش«

   :ایت شده که وي گفته استرو مجاهداز 
  )6/286،  آلوسی(» .أن استعمر من العمرى بضم فسکون مقصور«
  ».سکون مقصور ـ است ـ به ضم و» عمري«ماده  استعمار از«

  :گوید می» عمري«در توضیح مفهوم  »المعانی روح«آلوسی در تفسیر 
فی العطیۀ أن تجعل له شیئا مدة عمرك أو عمره، و ـ کما قال الراغب ـ  و هی«

دمتم أحیاء ثم هو سبحانه م فیها و رباکم أي أعطاکم ذلک ماالمعنى أعمرک
معمرین دیارکم فیها ألن الرجل إذا ورث داره من وارثها منکم، أو المعنى جعلکم 

  )همان(» .بعده فکأنما أعمره إیاها ألنه یسکنها عمره ثم یترکها لغیره
معناي بخشیدن چیزي به  طور که راغب در مفردات گفته ـ به همان ـ   عمري«

  بنابراین.  باشد بخشنده و یا بخشوده شده میفردي در مدت زمان عمر و حیات 
را در مدت زمان عمر و که خداوند زمین   در آیه چنین است» استعمرکم«ناي مع
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خود وارث زمین خواهد   از مردن شما، خداوند ، و پس به شما بخشید  تان زندگی
،  را آبادگران زمین قرار داد خداوند شما که معناي آیه چنین است کهیا این. بود

، به منزله آن است که آن  ذاردگ اي را پس از خود به ارث می زیرا فردي که خانه
، ساکن آن خانه  ، زیرا که او تا زنده است خانه را براي دیگري آباد کرده است

  ».نهد ، براي دیگري وا می پس از خود یول ،است
  :آورد می وي در ادامه

  )همان( ».أعمرته األرض و استعمرته إذا جعلته عامرها و فوضت إلیه عمارتها«
، یعنی او را آبادکننده زمین قرار دادم  استعمار زمین گماشتم او را به عمارت یا«

   ».و آبادانی آن را بدو واگذار کردم
 ، همین تفسیر از آیه را دیگر نامفسر بسیاري ازراغب و  : افزاید وي سپس می

   :در تفسیر آیه گفته است» کیا«و » زید بن اسلم«، چنان که  اند پذیرفته
تحتاجون إلیه من بناء مساکن و حفر أنهار و غرس  المعنى أمرکم بعمارة ما«

  )همان(» .أشجار و غیر ذلک
 ا،ه که به آن نیاز دارید؛ همچون ساختن خانه ییعنی شما را به عمارت چیزهای«

  ».فرمان داد ، غرس درختان و مانند اینها نهرها کندن
  )74/عرافا()...بیوتاً الْجِبالَ تَنْحتُونَو صوراًقُ اسهوله منْ تَتَّخذُونَ رضِاألَ فی بوأَکُمو...(ـ2
ها،  کنید و در کوه هایش، قصرها براى خود بنا مى که در دشت در زمین مستقر ساختشما را «

  ».تراشید ها مى براى خود خانه
  :نویسد ی در تفسیر آیه مبارکه میشیخ طوس
ض و التسخیر حتى تبوأوا معنى اآلیۀ التذکیر بنعم اللَّه من التمکین فی األرو«

  )4/451 ،، التبیان طوسی(» .القصور و شیدوا المنازل و الدور
زمین هاي الهی از تمکن و استقرار بخشیدن انسان در  کرد نعمتمعناي آیه یاد«

هاي استوار  نازل و خانهتا قصرها برپا کنند و م و مسخر کردن زمین براي اوست
  ».بسازند
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اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ و أَسبغَ علَیکُم نعمه  أَلَم تَرَوا أَنَّ(ـ 3
  ) 20/لقمان()...ظاهرَةً و باطنَۀً

هاى آشکار و  و نعمت مسخّر شما کرده ،ها و زمین است آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان«
  »ى داشته است؟پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزان

  :راغب گوید .عمل با قهر و اجباره کار و بچیزي  داشتنیعنى وا »تسخیر«
با قهر سوق  یغرض مخصوصراي رسیدن به ء را ب ست که شىا تسخیر آن«

  )402/ ،اصفهانی  راغب(» .ندده
 است يقهردادن  سوقاز ى دیگرکه عبارت  ، را رام کردن گوید آن  طبرسى

  )همان. (اند گفته را نزدیک به همین معنان نیز دیگرا .)3/2439 قرشی،(
آن را  که، بل داند مینه تنها تصرف در طبیعت را ممنوع بدین سان آیات شریفه ن

، عمران و  و از آدمیان  کند ها معرفی می الهی به انسان هاي نعمت یکی از جلوه
طبیعت دادن  پس مسخر قرار . طلبد میآبادانی و بارور ساختن قهري طبیعت را 

، با حرمت و ممنوع انگاري تغییر در طبیعت  براي بشر و نیز طلب اعمار آن
، کمترین  ، و همین خود گواه آن است که آیه مورد بحث ناسازگار و معارض است

نگاهی به تغییرات مادي در مخلوقات الهی ندارد و باید معنا و مفهوم دیگري براي 
  .آن سراغ گرفت
، این  پس از رد نگره تفسیر آیه به تغییرات مادي و فیزیکی اهللا فضل،  از این روي

، مراد از آن  کند که اگر آیه شریفه ناظر بر تغییرات مادي نیست پرسش را مطرح می
مراد تغییرات معنوي؛ همچون دور ساختن  : گوید یر است؟ در پاسخ میچه نوع تغی

ها از مسیر توحید و  ن، و تغییر سرشت و فطرت انسا انسان از خدا و عبودیت الهی
  ؛ستیزي است ، الحاد و دین خداپرستی به سمت شرك

معناي مراد از این آیه اشاره دارد و  ام سوره روم به پاسخ آن است که آیه سی«
خداوند انسان را ، زیرا  ، تغییر فطرت است خلقتدهد که مقصود از تغییر  نشان می

فطرت و خلقت  خواهد ، کسی می ناما در این میا ، بر فطرت توحیدي آفریده است
 طبیعی است آنچه. منتقل کند  یر دهد و او را از توحید به شركرا تغی  آدمی

او دهد و با نقش  شیطان در کار دور ساختن انسان از خدا و توحید انجام می



 

 

168 

    
ال 

س
هف

هم
د

 /
اره

شم
66-

65 / 
ان 

بست
و تا

ار 
به

13
90

 
 

اي از روایات تفسیري نیز همین را  که پاره چنان. ، همین معناست ازگاري داردس
، هیچ تناسبی با تغییرات مادي و  هی است که نقش اساسی ابلیس، و بدی گوید می

  )5/470،  ؛ من وحی القرآن230- 227/، فقه الحیاة،  اهللا فضل(4».پزشکی ندارد
نوي است و که مراد تغییرات معدر تفسیر آیه شریفه مبنی بر این اهللا رهیافت فضل

پژوهان دیگر نیز  رآنق همان است که بسیاري از مفسران و صورت کلی ، به نه مادي
لکن همان سان که در تبیین دیدگاه باورمندان به تغییر مادي آوردیم که  . اند گفته

، در میان طرفداران نظریه تغییر  اند اختالف کرده  آنان در تعیین مصداق تغییر مادي
اختالف و ،  معنوي نیز در تعیین مراد از تغییر معنوي مورد نکوهش در آیه مبارکه

و   اهللا فضلتواند به فهم بهتر نگاه  میکشف این تمایزات  . شود انی دیده میناهمس
  .اورمند به تغییرات معنوي کمک کندهاي ب شناخت زاویه تفاوت آن با سایر دیدگاه

ر در دین برخی از مفسران مراد آیه را تغیی: خداوند) عصیان(تغییر دین  )الف
کند و به ایجاد تغییر در دین  وسوسه می شیطان مشرکان را : اند خدا دانسته و گفته

  .خواند خدا فرا می
بین اصحاب و تابعان در تفسیر این فراز از  در  پس از یادکرد سه دیدگاه  طبري

، ابراهیم و  ، ابن زید ، ضحاك بن مزاحم ، سدي ، قتاده ، مجاهد ، عکرمه یه شریفهآ
، و  دانند ه تغییرات معنوي میشمارد که آیه را ناظر ب قاسم بن بزه را از کسانی می

  :گوید گزیند و می خود نیز همان را برمی
ن و آلمرنهم فلیغیرّ :معناه: و أولى األقوال بالصواب فی تأویل ذلک قول من قال«

  )5/183 طبري،(» .دین اهللا :خلق اهللا، قال
، سخن کسی است که آن را به  ترین رأي به صواب در تفسیر این جمله نزدیک«

  ».داند در دین خدا می امر شیطان به مشرکان براي ایجاد تغییرمعناي 
یات و ترك تغییر دین خدا را به مفهوم عصیان خداوند، با ارتکاب منه  او سپس
  )همان. (خواند را به این همه فرا می  شیطان آدمی ، زیرا داند واجبات می

  :کند الل میسوره شریفه روم استد ام ، به آیه سیبراي اثبات این نظر  طبري
فطْرَت اللَّه الَّتی ( :و هی قوله ، و ذلک لداللۀ اآلیۀ األخرى على أن ذلک معناه«

مینُ الْقَیالد کذل خَلْقِ اللَّهیلَ لدها ال تَبلَیع همان(» .)فَطَرَ النَّاس(  
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مراد از آیه  کند گري از قرآن است که داللت میبه سبب آیه دی ،آنچه گفتیم«
  ».، آیه فطرت است، همین معناست و آن مورد بحث

و مادي تمسک  اما رأي کسانی که به این آیه براي ممنوعیت تغییرات جسمی 
، زیرا ساختار بیانی آیه شریفه تغییرات  ، به باور طبري دور از حقیقت است اند کرده

  و بیانگر نادرستی آن دیدگاه است؛تابد  مادي را برنمی
شیطان مشرکان  گوید توان سراغ گرفت که می ر نمیاي این نظتوجیه درستی بر«

 یکارهای یکه خداوند منع کرده و یا ترك بعض یاي از کارهای پاره را به تغییر
  . خالکوبی و یا خصی کردن ، مانند دعوت کرده است،  که به آن فرمان داده

،  است  آیه تغییرات جسمی معناي اند دیدگاه آن است که گمان کرده این منشأ
،  گوید که در این فراز از کالم الهی که خداوند سخن شیطان را باز میحال آن

اي است که حکایت از نادرستی این دیدگاه دارد و آن این است که بریدن  نکته
و شیطان مشرکان   پایان که در فراز قبلی بیان شدهو یا سوراخ کردن گوش چهار

در مخلوقات   ، تغییر جسمی و روشن ، به صورت شفاف را بدان فراخوانده است
نباید همان مطلب به صورت مجمل بیان   پس در فراز بعدي آیه شریفه .خداست

زیرا قانون کالم فصیح عرب آن است که مجمل . ، چون خالف فصاحت است شود
را با مفسر و عام را با خاص توضیح دهند ـ و نه بالعکس که الزمه این دیدگاه 

نه به ، ترین شیوه صورت پذیرد به فصیحم الهی باید توجیه کال است ـ و
   )همان(5».که کاري است بدون دلیل ،هاي دیگر و غیر فصیح روش

و همچنین کیاهراسی در » احکام القرآن«در  جصاص: تغییر احکام الهی) ب
شمارند که  تر می ، نگاه کسانی را مقبول از میان سه دیدگاه تفسیري» احکام القرآن«

معناي تغییر احکام الهی را دعوت شیطان به ایجاد تغییر در دین خدا به  مراد آیه
  :گویند دو با کمترین تفاوتی در گفتار می آن . داند می

و  فإنه روى فیه ثالثۀ أوجه أحدها عن ابن عباس روایۀ إبراهیم و مجاهد«
ه الحسن و الضحاك و السدى دین اللّه بتحریم الحالل و تحلیل الحرام و یشهد ل

 ؛1/368،  جصاص( ».)...مال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَی(قوله تعالى 
3/499(  
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،  ، حسن ، مجاهد در این آیه سه وجه نقل شده که نخستین آن به روایت ابراهیم«
مراد ایجاد تغییر در دین خداوند : گوید ضحاك و سدي از ابن عباس است که می

شاهد بر درستی این دیدگاه آیه فطرت   .ل و تحلیل حرام استاه تحریم حالاز ر
  ».که دین را خلق خدا دانسته است ـاست ـ 

  :، مانند شماري از روایات نیز داللت بر همین معنا دارد
» .تغییر خلق خدا یعنی امر خدا« :گفته است  در تفسیر قمی براهیماعلی بن 

  )1/153قمی، (
روایت کرده است که آن حضرت 7ام صادقبه نقل از ام عیاشی در تفسیر

. یعنی تغییر فرمان الهی، به آنچه فرمان داده است» فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّه«: فرمود
  )7-1/256 ، عیاشی(

فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ «: روایت کرده است که آن حضرت فرمود7جابر از امام باقر
2/175 ،  بحرانی( .استفرمان داده یعنی تغییر فرمان الهی، به آنچه  »اللَّه(  

تغییر : روایت کرده است7از امام صادق »فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّه«در تفسیر  طبرسی
  )3/173 ، طبرسی. (، یعنی تغییر امر خدا خلق خدا

،  هاي مختلف در تفسیر تبیان پس از نقل دیدگاه شیخ طوسی: رفتار غیر دینی) ج
اي  لکن مراد از دین را مفهوم عام و گسترده . گزیند لهی را برمیغییر در دین انظریه ت

عادل هر نوع توان آن را م و می  گردد مل هر دو نگره پیش گفته میداند که شا می
  رفتار غیردینی نامید؛

فطْرَت «: فلیغیرن خلق اللَّه بمعنى دین اللَّه بداللۀ قوله: و أقوى األقوال من قال«
و یدخل فی » طَرَ النَّاس علَیها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَیماللَّه الَّتی فَ

» .ذلک جمیع ما قاله المفسرون، ألنه إذا کان ذلک خالف الدین فاآلیۀ تتناول
  )3/335التبیان،  طوسی،(
ه دانسته است، بمعناي تغییر دین  اقوال آن است که تغییر خلق را بهترین  قوي«

و در  .»...ال تبدیل لخلق اهللا فطرة اهللا التی فطر الناس علیها« دلیل قول خداوند
، زیرا هر  اند داخل است که مفسران برشمرده یهای احتمال تمامی  ،گستره این معنا

  ».گردد ، آیه شامل آن می ین باشدآنچه خالف د
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روایت کرده 7جابر از امام باقر :موافق این دیدگاه نیز روایاتی وجود دارد
 ، عیاشی( .یعنی تغییر دین الهی »فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّه« :ن حضرت فرموداست که آ

  )2/175،  بحرانی؛ 1/276
دهد که  احتمال می عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان :ارتداد و خروج از دین) د

، به داللت آیه  تغییر فطرت انسانی از رهگذر ترك دین الهی باشد ،معناي آیه شریفه
  ؛فطرت

 و الفطرة حکم عن الخروج اهللا خلق بتغییر المراد یکون أن البعید من لیس و«
فَطَرَ   فَأَقم وجهک للدینِ حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی(: تعالى قال الحنیف، الدین ترك

 )5/98،  طباطبایی( ».)یمالنَّاس علَیها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَ

و ترك دین حنیف   ، خروج از حکم فطرت ییر خلق خدابعید نیست که مراد از تغ«
  »...فاقم وجهک للدین حنیفا«: باشد؛ چه خداي متعال فرموده است

  گردد که از یک سو تمامی تأمل در نظریات یاد شده به این رهیافت رهنمون می
، از سوي دیگر و براساس  اند آیه فطرت استناد کرده آنان در اثبات نظریه خویش به
، نوعی رفتار ایجابی و یا سلبی  ، فطرت از منظر آنان قراین موجود در سخنان آنها

  . است )الهی ، تحریم حالل و تحلیل حرام و ترك دیانت حنیف و حقه عصیان الهی(
را تغییر  مفهوم آیه شریفه  سان که گذشت ـ هرچند ـ و بدان اهللا فضللکن 

  با این گروه  رود ، گمان می در نگاه آغازین  ، و از این روي کند رت معرفی میفط
شود که در  ، مشخص می پردازد تبیین معناي فطرت می که به آنجا، اما  رأي باشد هم

فهم و استنباط از آیه فطرت و همچنین آیه مورد  ،تعریف فطرت و در نتیجه
تر به معناي فطرت در نگره  رهیافت روشن. گران دارد، نظر متفاوت با دی وگو گفت
  . طلبد درنگی هرچند اندك در معناي فطرت را می ،و دیگران اهللا فضل

پسوند و بناى نوع ،  شناسان عرب زباناصطالح در » فعلت« بر وزن» فطرت« هواژ
مورد بحث  آیه در از این روي . مصدر نوعی است رساند و را مى الیه خود مضاف

است که   ت ویژهخلقنوعی از معناى  به ،)فطر الناس( است »ناس«  پسوند آنکه 
  )16/267همان، . (آفریده استخداوند انسان را بدان گونه 

  .، آراء مختلفی وجود دارد تبیین و تعیین این خلقت و آفرینش ویژه انسانی در
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برخی آن را نوعی گرایش و کشش  :درونی انسان یفطرت یا خداگرای .1
  : اند ونی دانسته و در تبیین آن گفتهدر

در درون جان او  ، دهد ل عقلى و منطقى به انسان جهت مىیگونه که دال همان«
هایى وجود دارد که گاهى آگاهانه و گاه ناخودآگاه براى او  ها و جاذبه نیز کشش

بعضى ناآگاه : ها بر دو گونه است ها و جاذبه این کشش... کند تعیین جهت مى
بدون نیاز   گونه که حیوان همان ، عنى نیاز به وساطت عقل و شعور نداردی ؛است

ثیر آن به أاما گاهى ت .شود به سوى غذا و جنس مخالف جذب مى ،به تفکر
و   گذارد یعنى این جاذبه درونى در عقل و اندیشه اثر مى ؛صورت آگاهانه است

 و قسم دوم را »غریزه« قسم اول را معموالً. کند او را وادار به انتخاب طریق مى
خداگرایى و خداپرستى به صورت یک فطرت در درون جان  .نامند مى »فطرت«

  )16/423 ، مکارم شیرازي( ».ها قرار دارد همه انسان
هاي  آموزه ، تمامی  ی و خداپرستیی، افزون بر خداگرا فطرت برپایه این تفسیر از

ها و  باید ا متمایل به انجام تمامی ها ر و انسان  توان فطري قلمداد کرد لهی را میا
عصیان و یا تغییر احکام الهی و  ،د و در نتیجهنموتوصیف  ها نباید گریزان از تمامی 

 .نیز ارتداد و یا شرك را تغییر در فطرت و خلقت الهی به حساب آورد
اي نیز فطرت را نوعی شناخت حصولی و یا حضوري توصیف کرده و  پاره

منظور از حصولی بودن خداشناختی آن . اند دیق آن برشمردهخداشناسی را از مصا
فکري  کوشش و استدالل ، نیازي به است که عقل انسان براي تصدیق وجود خداوند

یابد که  ها، درمی به سهولت و آسانی و از راه دیدن موجودات و آفریده که، بل ندارد
  . هست یس خدای، پ وجود انسان و سایر پدیدارها نیازمند به آفریدگار است

، ارتباط و  مقصود از خداشناسی حضوري نیز آن است که در نهاد و جان آدمی
که گاه و بر اثر اشتغال به   ردپیوست عمیق با آفریننده و پروردگار هستی وجود دا

لکن در هنگام قطع ارتباط  . شود ، این ارتباط دچار گسست می امور عادي زندگی
، که روي شناخت و توجه به خداوند  آور دنیوي غفلتقلب انسان با اسباب و امور 

از  .)30/، یزديمصباح (شود  آن ارتباط زنده و برقرار می ، دوباره را پوشانده است
  .)172/اعراف( است »میثاق« آیه به معروف آیه ، دوم معناي به فطري خداشناختی دالیل
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ریف یادشده براي تعااز میان معانی و :  فطرت یا نهاد توحید آشناي آدمی. 2
) حصولی علم(اي شناخت پیشینی  ، گونه آن است که فطرتبر  اهللا فضل،  فطرت

  انسان به توحید الهی است؛
ژرفناي فطرت همان است که در معناي خلقت منعکس و در ذات وجود انسان «

د و خاستگاه وجو ، سرّ و همان چیزي است که اساس حقیقت انسان. نهفته است
را به شناخت   و همان است که آدمی . شود شمرده می  به حقرویکرد انسان 

،  ، زیرا آنچه که مخلوق گردد ناپذیري خداوند رهنمون می یگانگی و شریک
امداد الهی به خود نفعی  تواند بی پرورده و در تمام ابعاد نیازمند خداست و نمی

قرار  تواند شریک خداوند ، چگونه می برساند و یا از ضرري جلوگیري کند
، حقیقت بسیط و  در نزد خرد مصفا و وجدان پالوده  ، توحید و بدین سان. گیرد

ذات  زیرا.  ن دشواري بدان متصل استکمتری بی شفافی است که ذات آدمی 
هاي گشوده به سمت خورشید  گونه که چشم ، همان انسان روي به توحید دارد

 قتی است که در کالم الهیحقیو این همان  .یابد تمامیت نور خورشید را درمی
بدان تأکید شده و بیانگر این مطلب » ... ان الذین قالو ا ربنا اهللا ثم استقاموا«

، پایه و اساس استواري دین و خاستگاه خطوط پهناور حرکت  است که توحید
عماق و پیمایش مدارج کمال ست که خدا را در اگی خداجویانه اوانسان در زند
  )18/129، من وحی القرآن،  اهللا فضل( 6».طلبد زندگی می امتداد و باالیی و در

شمارد که در فراز و فرود  او سپس فطرت را یگانه اساس شخصیت انسان می
ماند و  ، پایدار می هاي مختلف زندگی و طول عمر انسان و شرایط و موقعیت

  )همان. (گیرد حقیقتی به نام وجدان در حوزه مفهومی آن جاي می
 را نیز پیمان سرشتی انسان و» میثاق«و مفهوم آیه معروف به د مرا اهللا فضل

  داند؛ شناخت فطري توحید الهی می
یملک أیۀ إمکانیۀ فاإلنسان ال ، ء ألن الفطرة تحس بالحاجۀ إلى اللَّه فی کل شی«

مما یجعل من وجوده وجودا مرتبطا  اللَّه أو إمکانیۀ الستمراره بعیدا عن للوجود
 ».بالوحدانیۀ یهتف هاتف نبضاته من نبضۀ کل ففی .ء شی کل فی باللَّه

  )1/283، همان(
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دخالت  انسان بی  ، زیرا همین که کند دا را حس می، نیاز به خ در همه چیز  فطرت«
، هستی  رفیتی براي اصل وجود و استمرار آن ندارد، هیچ نوع تمکن و ظ خداوند

هاي قلب  هد و هر تپشی از تپشد امور به خداوند پیوند می  را در تمامی  آدمی
  ».دهد ، نداي توحید سر می او

،  اهللا فضلتوان به این رهیافت نایل آمد که در نگره  ، می بست آنچه گذشت بر پاي
یرونی و رفتار ب  گونه و نه ،هاي نهادي انسان است ها و بینش ، از نوع شناخت فطرت

ه دیگرانی که آیه فطرت را حال آنکه بر اساس دیدگا . یا گرایش و تمایل درونی
، ـ که گفتیم چنانـ   اند مفسر و ناظر بر فهم معناي آیه صدونوزدهم سوره نساء دانسته

  . تعریف کرد  ز رفتار و یا گرایش و کشش درونینوعی ا  باید فطرت را می
در تعریف  اهللا فضلتوان شاهد بر درستی رهیافت  برخی از نصوص قرآنی را می

  انند؛، م دانست  فطرت
بدونی هذا و أَنِ اع*إِنَّه لَکُم عدو مبِینٌ أَلَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ(

یمتَقسراطٌ ملُونَ*صقتَکُونُوا تَع یراً أَ فَلَمکَث جِبِال نْکُمأَضَلَّ م لَقَد 62-60/یس()و(  
آیا با شما عهد نکردم که شیطان را پرستش نکنید که او براى شما دشمن ! ماى فرزندان آد«

او افراد زیادى از شما را گمراه کرد،  ؟آشکارى است؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است
  »؟آیا اندیشه نکردید

میان خدا و انسان ، میثاقی  پرستی ، توحیدباوري و یگانه در این آیه شریفه
است که به چیزي   گذار ، آگاهی پیمان زترین مؤلفه پیمانبار . ده استتوصیف ش

وقوف و آگاهی داشته   یبه توحید الهباید پس جنس بشر  . دهد انجام آن را تعهد می
. بدمعناي معقول بیا  ، احتجاج علیه او ف وي از توحیدباشد تا در صورت انحرا

آیه فطرت کمک کند و نشان دهد  تواند به فهم می بدین سان آیه شریفه از یک سو
و نیز . پرستی است که مراد از آیه فطرت نیز آگاهی سرشتی انسان به توحید و یگانه

هاي  انداز تالش در چشم  ه کار شیطان و آنچه در گام نخستبیانگر آن است ک
پرستی و  یعنی توحید و یگانه ، ، جدا کردن انسان از مفاد این پیمان شیطانی قرار دارد

  . است آن مفاد از )منکم اضلّ ولقد(فراموشاندن و یا منحرف ساختن انسان  ،کم ستد
، تفسیر آیه  برآیند تعریف فطرت به سرشت توحیدي انسان و مبتنی بر آن

شناخت سرشتی  در تغییر) فلیغیرنّ(صدونوزده سوره نساء به تالش پیوسته شیطان 
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که مستند مخالفان تغییر جنسیت   هته خواهد بود که این آیه مبارک، این نک  توحید
  که بدان معناست که شیطان پیوسته، بل ، به تغییرات مادي ارتباط و نظر ندارد است

دور شدن  البته با. پرستی دور سازد ها را از خط توحید و یگانه تالش دارد انسان
،  بناییهاي رو آیند ، سایر آثار و پی طور طبیعی ، به پرستی انسان از توحید و یگانه
بر این ،  هاي رفتاري و زیست و زندگی غیر دینی ، عصیان همچون تغییر احکام الهی

  .مترتب خواهد شد  رویکرد
  
  

  ها نوشت پی
، تتمثل باجراء  حالۀ شاعت فی األونۀ األخیرة و خاصۀ فی مجتمعات الغرب - 1

لی عملیۀ جراحیۀ یستأصل من خاللها عضو الذکورة و ایجاد تجویف فی موضعه ع
و اعطائه جرعۀ او اکثر من الهرمون االنثوي البراز معالم االنثی » فرج«اساس انه 

المظهریۀ فیه، بحیث ال یخرج هذا الرجل بتکوینه الجسدي التشریحی عن صفت 
مع زیادة قطع عضو الذکورة و ظهور بعض » المخصی«الرجولۀ و یکون حاله اشبه بحال 

  .ز الثدیین و زوال شعر الوجه و غیر ذلکمعالم األنثویۀ مثل رقۀ الصوت و برو
و التی تفترض تحویل األنثی الی الذکر بکامل مواصفاته کامتالك العضو الذکري  - 2

، باالضافۀ الی مواصفات الرجل  و قدرته علی ممارسۀ الجنس کما یمارسه أي رجل
ضافۀ زراعۀ المظهریۀ األخري او تحویل الذکر الی انثی بالشکل الذي ذکرناه سابقاً مع ا

، بحیث یکون بالمقیاس الطبی التشریحی أمرئۀ کباقی النساء  عضو و جهاز تناسلی انثوي
، یمارسه من خالله العملیۀ الجنسیۀ التی یشعر من  و عرفا یملک فرجا کفرج النساء

خاللها بنفس مشاعر و احساسات األنثی العادیۀ حین تتمارس الجنس مع رجل فی 
، ال فی  اتها بحیث ال یکون هناك أي فرق بینه و بین أي انثیطبیعۀ اللذة و افراز

مواصفات عرضیۀ کان ال یکون لها رحم أو انّها ال تحمل و هی صفات قد تتواجد فی 
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األنثی العادیۀ، و یکون بذلک قد تحول الی انثی عادیۀ فی صفاتها الخارجیۀ و 
  .خصائصها الجنسیۀ

بما تتحدث به ) 119/نساء(باآلیۀ الشریفۀ و اذا استدلّ البعض فی حرمۀ ذلک  - 3
انّ المراد بخلق اهللا : عن الشیطان فی احابیله، بإعتبار انّ هذا تغییر لخلق اهللا فانّنا نقول

هنا لیس هو االنسان الن کلمۀ خلق اهللا کلمۀ عامۀ لکلّ ما خلقه اهللا ولو اردنا ان نلتزم 
فانّ علینا ان نبقی کل الواقع من ) العلماءکما یراه ویفسره هؤالء (بحرمۀ تغییر خلق اهللا 

االشجار والنباتات واالرض والجبال واالنهار وغیرها علی حالها مع انه ال یلتزم بها احد 
. مما یجعل التخصیص فی هذا العموم بغیرها تخصیصا باألکثر وهو مستهجن عند العقالء

ییر التجمیلی عند االنسان وما مع االشارة الی التزام غالبیۀ العلماء بجواز ذلک وجواز تغ
  .الی ذلک

فطْرَةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ (: انّ هناك آیۀ اشارت الی هذ المعنی بقوله تعالی: و الجواب - 4
خلق علی  فالمراد اذن من خلق اهللا هو الفطرة النّ االنسان). 30/روم()...النَّاس علَیها

یرید ان یبدل فطرة االنسان وذلک بنقله  وانّ هناك من. خلق علی التوحید الفطرة أي
من التوحید الی الشرك ومن الطبیعی ان هذا هو الذي یتناسب مع دور الشیطان فی ابعاد 

» ...مرنهم فلیغیرن خلق اهللافآل«، لذلک  ۀ اهللا سبحانه وتعالیاالنسان عن اهللا وعن وحدانی
ۀ الکریمۀ کما انّه قد ورد فی یعنی فلیبدلن خلق اهللا وهو الفطرة التی اشارت الیها اآلی

بعض األحادیث الشریفۀ ان المراد من خلق اهللا هنا هو الفطرة ومن البدیهی ان الدور 
  .جسدیۀ والطبیۀ فال عالقۀ له بهااالبلیسی الرئیس ال یتناسب مع هذه األمور ال

إلى أنه وعد  )اللَّه و لَآمرَنَّهم فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ(: و ال معنى لتوجیه من وجه قوله - 5
فإذ کان  .أو بعض ما أمر به دون بعض ، األمر بتغییر بعض ما نهى اهللا عنه دون بعض

کان  :إنما فعل ذلک ألن معناه ، الذي وجه معنى ذلک إلى الخصاء و الوشم دون غیره
و «: فإن فی قوله جل ثناؤه إخبارا عن قیل الشیطان ، عنده أنه عنى به تغییر األجسام

ما ینبئ أن معنى ذلک غیر ما ذهب إلیه، ألن تبتیک آذان  »آمرَنَّهم فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّهلَ
و قد مضى الخبر عنه أنه وعد األمر بتغییر . األنعام من تغییر خلق اهللا، الذي هو أجسام
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فی  خلق اهللا من األجسام مفسرا، فال وجه إلعادة الخبر عنه به مجمال، إذ کان الفصیح
کالم العرب أن یترجم عن المجمل من الکالم بالمفسر و بالخاص عن العام دون الترجمۀ 
عن المفسر بالمجمل، و بالعام عن الخاص، و توجیه کتاب اهللا إلى األفصح من الکالم 

  .أولى من توجیه إلى غیره ما وجد إلیه السبیل
فی ما یتحرك فیه العمق العمیق للفطرة  )طْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیهاف( - 6

اإلنسانیۀ الکامنۀ فی معنى الخلقۀ، و فی حرکۀ الوجود الذاتی الطبیعی لإلنسان، فهی التی 
جعلها اللّه أساس حقیقته و سرّ وجوده و منطلق انفتاحه على الحقیقۀ کلها، و هی التی 

ال معنى لشریک یکون  تقوده إلى معرفۀ اللّه فی وحدانیته التی تأبى الشریک، ألنه
ء، فال یملک لنفسه نفعا و ال ضرّا إال  مخلوقا للّه و مربوبا له و محتاجا إلیه فی کل شی

و بذلک کانت الوحدانیۀ، فی صفاء العقل، و نقاء الوجدان، هی الحقیقۀ البسیطۀ . به
لمفتحۀ الصافیۀ التی تتصل بها الذات من دون عناء، ألنها تستقبلها کما تستقبل العیون ا

الشمس من إشراق النور، و هی التی أکدها القرآن فی قوله  على الشمس، کلّ ما فی
 )فَال خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقاموا(:تعالى

لدین، و تنطلق منه مما یوحی بأن التوحید هو القاعدة التی یرتکز علیها ا )13/األحقاف(
کل الخطوط العریضۀ فی حرکۀ اإلنسان فی الحیاة الباحثۀ عن اللّه فی األعماق، و فی 

  .مدارج السمو، و فی خط االمتداد
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