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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خالصه جلسه گذشته

قرار گرفت و معلوم شد که این اند. دلیل اول مورد بررسی ای است که برخی بر حرمت عقیم سازی اقامه کردهبحث در ادله

تواند مطلقا عقیم سازی را حرام کند. البته اگر یک غرض عقالیی قابل قبولی در کار نباشد و ضرری دلیل اطالق ندارد و نمی

 توانیم حکم به حرمت کنیم.ورت میکند یک ضرر مهم و بسیار معتدبه باشد، در این صکه ایجاد می

ستتوره نستتاد بود. محاتتدل استتتدنل به این ییه یع شتتد که عقیم ستتازی یا به تعبیر دی ر  111دلیل دوم هم استتناد به ییه  

وازکتومی و توبکتومی از ماتادی  واضتت تیییر خلقت الهی استت و تیییر خلقت الهی به عنواع اینکه از ماادی  اضالل و    

 این کار حرام است.  ، حرام است؛ بنابراینباشدمیگمراه کردع شیطاع 
 بررسی دلیل دوم

تواند مدعای مستتدل را اابت کند یا نه. برای اینکه این مسلله واضت شود، خو  است ییه  باید ببینیم ییا این استتدنل می 

ُمْ ولَأُمََّلِّيََّنوَلَأُضِلَّنَّنُمْ ووَو»ستوره نستاد را به نحو کامل مرور کنیم تا معلوم شود که معنای این ییه سیست. ییه این است     111

. «ي طَانَووَلليًّاوملِّنودمونِوالَّنِِلوفَقَد وخَسلرَوخُس رَانًاومُّبِيًَّاوَلَآممرَننُمْ وفَََّيمبَتلِّكُننوآذَانَوالْأَنْعَامِووَلَآممرَننُمْ وفَََّيمغَيِِّرُننوخََّْقَوالَّنِِِلووَمَنوََتنِلِلوال نو

این از هماع عهدهایی است که شیطاع برای )کنم؛ گوید من سخت و به شدت اینها را گمراه میشتیطاع در مقابل خداوند می 

گمراه کردع انستاع بعد از اخرا  از ص  مالککه و مقامی که ندد خداوند داشت، این عهد و ییماع را بسته و تهدید کرده که  

دهم که گوشِ حیوانات کنم و به ینها دستور مییرزوهای باطل و دور و دراز گرفتار میو به  (کنممن اینها را سخت گمراه می

د  کسی که فرمایکنم تا خلقت خدا را تیییر دهند. بعد خداوند یس از نقل این تهدید شیطاع، میرا بشکافند یا ببُرند. امر می

ر از خدا اختیار کرده و یک خسراع و ضرر شتیطاع را ولید و ستریرستت و دوستت خود قرار دهد، ولید و ستریرستتی غی      

 یشکاری متوجه او خواهد شد. 

گوید  من کنم. بعد میکنم و به یرزوهای دور و دراز مبتال میطب  این ییته، شتتتیطتاع تهدید کرده که من اینها را گمراه می  

ر یع زماع یک رسمی در جاهلیت بود دهم که گوش حیوانات را بشکافند و ببُرند و این عمدتاً برای این بود که ددستور می

گفتند؛ در واقع به این وستتتیله ینها را یره میشتتتکافتند که به ینها بحاده را مییرستتتتاع گوش برخی از شتتتتراع مکته بت 

شد و به عنواع مرکب کردند، گوشت یع شتر ندد ینها حرام میگذاری میکردند. وقتی این شتراع را عالمتگذاری میعالمت

 -مه منافعی که از قِبل این حیواع کردند. یعنی کلع هکردند؛ حتی از شیر این شتراع هم بهره برداری نمیتفاده نمیاز یع است 
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بود  کردند. قاد ینها اینگذاری ینها را بر خودشاع تحریم میقابل تاور بود، با این عالمت -یعنی گوشت و شیر و سواری 

. وقتی شدها نددیک کنند. این کلع عبادتی برای ینها قلمداد میخودشتاع را به بت ها تقر  بجویند و که با این کار ندد بت

خواهد ب وید که من اینها را گرفتار بت یرستی، بدعت، خرو  از مسیر فطرت و در کند، یعنی میشتیطاع سنین تهدیدی می 

 دهم. ها را در این مسیر قرار میکند که من انساعکنم. شیطاع تهدید مییک کلمه دوری از بندگی تو و عبادت تو می

تیییر خل  خدا احتمانت متعددی قابل تاویر مورد در یع اند که براستا   مفسترین در ییل این ییه، روایاتی را نقل کرده 

استت. مبنای استتدنل این بود که تیییر خلقت و دستتکاری در یفرینز از ماتادی  واضتت اضالل شیطاع است؛ هرگونه      

دانند؛ این یایه استدنل است. حان باید ببینیم  منظور از تیییر سیست. مستدل به ت را گمراهی شیطاع میدستکاری در خلق

به  -ن بردع قابلیت باروری و مردان ی یعنی از بی -که اینها اخته کردع را  هتناد کردخاتو  به کالم برخی از مفسرین اس 

اند که عقیم سازی هم مثل هماع اخته کردع است؛ و بعد نتیجه گرفته اندعنواع یک ماداق برای تیییر خلقت الهی یکر کرده

حرام است، یس عقیم سازی هم حرام است. اما برخی روایات که در ییل این ییه  اخته کردعلذا هماع طور که طب  این ییه 

 وارد شده، یک معنای دی ری را برای تیییر خلقت یکر کرده است. 

ه اینجا ک شود، استفاده میاندخاصه ییل این ییه بیاع کردهایاتی که مفسرین عامه و مفسرین از مجموع کلمات مفسرین و رو

 سند احتمال وجود دارد.

یک احتمال همین است که تیییر خل  الهی یعنی تیییر در دست اه یفرینز و دستکاری در سیدهایی که در این  احتمالواول:

 عالم وجود دارد. 

روایتی در ییل این ییه یکر کرده که  با استفاده ازاحتمال دی ر هماع استت که مرحوم طبرسی در مجمع البیاع   احتمالودوم:

امام صتادق)ع( فرمود تیییر خل  خدا به معنای تیییر دین خداست. یعنی اگر حالل الهی حرام شود، حرام الهی حالل شود،  

ا کنم و ینها خل  خدا ر، من به ینها امر می«رَننُمْ وفَََّيمغَيِِّرُننوخََّْقَوالَّنِِِِِلوَلَآمم»گوید این خواسته شیطاع است. وقتی شیطاع می

 کنند.ل، و حالل خدا را حرام میدهند؛ حرام خدا را حالدهند، یعنی دین خدا را تیییر میتیییر می

ِلوالنتلیوفَطَرَوالَّناسَو»سوره روم   03و الشاهد علی یلک ییه  ِلفلطْرَتَوالَِّن ا  تی که انساع بر اس، فطر«عَََّي َُاولَاوتَب دلَلَوللََِّْقِوالَِّن

تبدیل و تیییر در این خل  نیست. این فطرت که تمایل به خداوند و یکتایرستی دارد، از یع تعبیر به خل  اهلل  یع خل  شده،

 شاع را عوض کنند؛ یعنی ازدهم که تیییر دهند، یعنی فطرتگوید من این خل  اهلل را دستور میشتده استت. اگر شیطاع می  

 . 1؛ یعنی حالل الهی را حرام و حرام خدا را حالل کنندگرداع شوند و از دین گریداع شوندیکتایرستی روی

این احتمال در کلمات برخی از مفسترین مثل مرحوم عالمه طباطبایی هم تقریباً بیاع شتده است. شاید مستدل تنها به یک   

المه جموع کالم عبخز از کالم عالمه استناد کرده که ایشاع این ییه را بر مُثله کردع و اخته کردع منطب  کرده است؛ ولی م

کنیم، نظر مرحوم عالمه در واقع در این بخز این استتتت که بله، ینها حیواع حالل گوشتتتت را تحریم می مالحظته را کته  

و اینها  کردندها کنند، ینها را تحریم میکردند. شتتر یک حیواع حالل گوشت بود و اینها به عنواع اینکه این را تقدیم بت می

کردند. در واقع کار ینها تحریم گوشتتتت یک حیواع حالل گوشتتتت بود. این تیییری که ها نذر مینهخاها و بترا برای بت
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 گوید من امرکردند و بعد میحالل گوشت را حرام می حیواع دهد ناظر به همین ییه قبلی است. ینهاشیطاع در خل  اهلل می

د و در دین خدا و احکام خدا تیییر ایجاد کنند. البته مرحوم کنم بته اینکته خل  اهلل را تیییر دهند؛ یعنی بدعت ایجاد کنن  می

فرمتاید یا مثالً مردانی که توانایی ازدوا  دارند اخته کنند؛ یا مثالً مبادرت به مُثله کردع کنند یا بریدع  عالمته در ادامته می  

 فرماید اینها همه خرو . بعد ایشاع میاعضا را معمول و متعارف کنند، یا مرداع با یکدی ر لواط نمایند و زناع مُساحقه کنند

از حکم فطرت و ترک دین حنی  استت؛ یعنی برگدیدع یک روش و عمل کردع به احکامی که غیر از شتریعت الهی است،   

خواهد به خدا مجموع این امور را به عنواع خرو  از فطرت و احکام شریعت معرفی کرده است. یعنی کلع شیطاع مییعنی 

برم تا این مردم به مسیری غیر از مسیری که تو معیدن کردی بروند. ینها را مقابل تو تمام توانم را به کار می ب وید که من در

 کنم که برخالف فطرت و شریعت است.به کارهایی وادار می

شود. میده نمیتنها سیدی که در کالم عالمه طباطبایی یمده، مثالی است که ایشاع یکر کرده و ان از این کالم عالمه حار فه

هم در سهارسو  همین مطلبی استت که مرحوم طبرسی در مجمع البیاع یورده است. تنها یک مثال ایشاع   لذا بیاع ایشتاع 

اینکه مردانی که توانایی ازدوا  دارند را اخته کنند؛ این به عنواع یک عملی که براسا  اضالل شیطاع صورت  و یعیورده 

 یر محرمات قرار گرفته است. گرفته معرفی شده و در ردی  سا

اخته کردع با عقیم سازی متفاوت است؛ اخته کردع یعنی از بین بردع کامل صفات مردان ی؛ یعنی مثالً یک مرد به طور اما 

کلی صتفات مردان ی او از بین برود و فرضاً به یک زع یا موجود خنثی تبدیل شود. البته همین جا اشاره کنم که این تیییر  

اند، کنند و بعضی از یقایاع هم فتوا به جواز یع دادهانع محل بحث است و زناع یا مردانی مبادرت به این کار می جنسیت که

های باطنی و ظاهری و تمایالت خا  درونی، مثالً این به نحو مطل  نیست. برخی از مرداع و زناع به واسطه بعضی نشانه

به دی ر غلبه دارد، هر سند ممکن است ظاهر شخص یک ظاهر زنانه و مردانه صفات مردان ی ینها یا زنان ی ینها بر یع جن

ر جنس دی  ای ازنشانههیچ که اینکه مردی ولی های غیر یشکار و برخالف تمایالت درونی ینها باشد. و برخالف یع نشانه

ی شده از تیییر خل  اهلل معرفبخواهد به طور کلی صفات خاوصی او از بین برود، این به عنواع یک ماداقی  نداشتته باشد 

رود؛ افتد؛ یعنی صفات مردان ی از بین نمیاستت و این غیر از عقیم ستازی استت. ما گفتیم در عقیم سازی این اتفاق نمی   

رود. توانایی تولید مثل غیر از توانایی نکاح استت؛ درست است که از لوازم نکاح، تولید مثل است  توانایی نکاح از بین نمی

ها دو عنواع هستتند. توانایی ازدوا  یک امر است و توانایی تولید مثل یک امر دی ر است. اگر فرضاً مردی توانایی  ولی این

گویند توانایی نکاح ندارد؟ این همه نکاح و ازدوا  و انجام وظای  زناشتتتویی دارد اما توانایی تولید مثل ندارد، این را می

 اند و توانایی انجام وظای  خا  خودشاع را دارند.   کردهافراد عقیم هستند اما در عین حال ازدوا

بنابراین مثالی که به عنواع اخته کردع در کلمات مرحوم عالمه یکر شده، اونً ایشاع این امر را منحار در این نکرده و بلکه 

 م بندگی خدا یکر کردهاین را در راستای هماع تیییر احکام و بدعت در دین و سوق دادع به سوی شرک و بت یرستی و عد

است. اانیاً موردی که ایشاع به عنواع مثال یکر کرده، این با موضوع بحث ما کامالً متفاوت است. به شرح ایضاً ینچه که در 

 مورد استناد قرار گرفته است.تفسیر بیضاوی وارد شده و به عنواع شاهد در اینجا 
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روایتی را به همین مضموع در ییل این ییه از امام باقر)ع( و امام هم به غیر از صتاحب مجمع البیاع، مرحوم شتیط طوسی   

اند قرار صتادق)ع( نقل کرده و اتفاقاً این روایت را در مقابل مفسرین اهل سنت که تیییر خل  را به معنای اخته کردع گرفته 

 1. کرده است یکر یک معنایی مقابل یع معناداده است؛ یعنی این را به عنواع 

یس در بین مفسرین شیعه نوعاً تیییر خل  اهلل را به معنای تیییر احکام و تبدیل فطرت الهی انساع به افکار و رفتار شیطانی 

 دانسته اند.

اند؛ فخر رازی در ییل این ییه گفته در مورد معنای حتی در بین اهل ستنت کسانی مثل فخر رازی این معنا را هم یکر کرده 

ای تیییر دین و تبدیل حالل به حرام و بالعکس اند. یک عدهاند و دو گروهاع دو قول را اختیتار کرده تیییر خل  اهلل مفستتتر

دانند یا تیییر فطرت خداخواه انستاع؛ یا تیییر فطرت که تمایل به خدایرستتی و یکتایرستی دارد یا تیییر شریعت. گروه   می

عالم تیییر کند؛ بدین معنا که مثالً خداوند این دنیا و طبیعت را برای  داننتد که احوال دوم تیییر خل  اهلل را بته این معنتا می  

انساع یفریده است؛ خورشید و ماه و ستارگاع را برای این یفریده که مردم از ینها بهره ببرند و یع را نشانه خداوند و عظمت 

 بپرستند و عبادت کنند.  کند که به جای استفاده از این مساکل مهم، ینها رااو بدانند، اما یک کاری می

ؤید یا اند و ممفسترین شیعه ییراموع این ییه مطرح شده و برخی از مفسرین سنی هم گفته  بین یس یک احتمال مهم که در

متخذ از برخی روایات معتبر است، این است که اصالً تیییر خل  اهلل یعنی تیییر دین و تیییر فطرت؛ تبدیل حالل به حرام و 

 سا  شرک و بت یرستی و عدم بندگی.دیل فطرت یکتایرست انساع به یک فطرت اانوی برابالعکس یا تب

اند که این احتمال هم قابل توجه است. ای نقل کردهیک احتمالی هم اینجا بعضی از بدرگاع از ییت اهلل خامنهواحتمالوسِوم:و

کنم؛ ایشاع یک احتمالی را از رهبری ینجا نقل میاند که من این را از ای در این رابطه نوشتته مرحوم یقای مؤمن یک مقاله

، یعنی «وَلَآممرَننُمْ وفَََّيمغَيِِّرُننوخََّْقَوالَّنِِل» و یع اینکهنقل کرده که این تیییر خل  اهلل در این ییه اصالً به یک معنای دی ر است. 

دهم که ینها یک تیییراتی را در خودشتتتاع ایجاد کنند؛ یعنی منظور از این کنم و دستتتتور میها امر میاینکه من به انستتتاع

ها در ظاهر خودشاع یدید تیییرات که ییه از یع نهی کرده و مورد مالمت و سترزنز قرار داده، یع تیییراتی است که انساع 

خانه، برای اینکه بیشتتتر مورد ها. سوع یع موقع رستتم بود که هن ام ورود به بتخانهبت یورند، یع هم هن ام ورود بهمی

یوشتتیدند؛ هماع مناستتک و رفتاری که در های خاصتتی میتراشتتیدند و لبا ها قرار گیرند، ستترهای خود را میتوجه بت

فتارها را مورد نکوهز قرار دهد. شیطاع خواهد این ردر اینجا ییه میبر این اسا ، شود. یرستتاع دیده می های بتعبادت

کنم که نه تنها فطرت ینها تیییر کند بلکه ظاهر و یوشتتز و رفتار ینها هم تیییر کند. بعد گوید من اینها را یک طوری میمی

، «والْأَنْعَامِكُننوآذَانَوَلَآممرَننُمْ وفَََّيمبَتلِّ»گوید این با قستتمت قبلی ییه و جمله قبلی قابل تلیید هستتت. سوع قبل از یع فرمود  می

ن این دو یک ییوست ی بی گذاری کنند و اینبریدع گوش نشانه کنم که شتتراع ماده را با شکافتن گوش یا من به ینها امر می

کنم که اصتتتالً اینها رفتار و کنند، برای تکمیل گمراهی و اضتتتالل یک کاری مییع کار را که میسوع کند؛ جمله ایجاد می

ار کنم؛ ینها را وادکند که من ینها را سخت گمراه میظاهرشاع هم تیییر کند. یعنی کلع شیطاع به خداوند عرض می یوشز و

های سهاریایاع و حیوانات را بشکافند و ینها را کنم که گوشکنم که یرزوهای دور و دراز ییدا کنند و بعد به ینها امر میمی
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ه سمت ل بروند برسانم که به هر حایعنی ینها را به جایی می ینها تیییر کند.و یوشز ها نذر کنند و ظاهر برای تقر  به بت

وخانه روی بیاورند و از تو و خانه تو دور شوند. بت و بت یرستی و بهبت

یم؛ ترسد. ما فعالً در مقام داوری و ارزیابی این احتمانت نیساین هم یک احتمالی است  که احتمال نسبتاً خوبی به نظر می

اما اجمانً اینکه بخواهیم این ییه را منطب  کنیم بر تیییر خل  به معنای تیییر در جسم یدم و عقیم سازی و حتی اخته کردع 

شود. ظاهر ییه براسا  قراکن و شواهد و روایاتی که در را بخواهیم از ماتادی  تیییر خل  اهلل قرار دهیم، این استفاده نمی 

د بدعت، تیییر در فطرت و تبدیل در شریعت است؛ این هیچ ربطی به مسلله اخته کردع و امثال ییل یع هستت، مسلله ایجا 

باشند. این یک یاسط روشن است که اساساً این ییه ارتباطی به  یع ندارد، هر سند برخی از مفسترین اهل سنت یع را گفته 

ییر در جسم داشته باشد، این غیر از مسلله عقیم سازی تیییر در خل  به معنای تی ه کردع ندارد. اگر هم اشاره بهمسلله اخت

 است؛ سوع یع از بین بردع توانایی نکاح است ولی عقیم سازی از بین بردع توانایی تولید مثل است. 

لذا در مجموع این استدنل تمام نیست. یک اشکال سومی سه بسا به این استدنل بتوانیم ایراد کنیم. اشکال سومی که به این 

تواع ایراد کرد، این است که بر فرض سلّمنا که این ییه شامل اخته کردع شود، مسلله این است که اطالق این ییه که یل میدل

هرگونه تیییر در خل  اهلل را ممنوع کند، محل اشتکال و شتبهه است. اساساً انساع در مواجهه با تمام اموری که ییراموع او   

کند. م ر ایجاد ستد تیییر در خل  اهلل  در خل  اهلل ایجاد میاین همه تیییر انستاع   ؟یستت وجود دارند، م ر مشتیول تیییر ن 

نیست؟ م ر اصالح نژاد در حیواناتی مثل گاو و گوسفند و اسب، تیییر در خل  اهلل نیست؟ م ر ییوند بین بعضی از بذرها و 

ع . تیییر خل  اهلل مطلقا حرام نیستتت. ییستتتتیییر خل  اهلل ن یوند بین بعضتتی از درختاعبدستتت یوردع بذرهای جدید و ی

تیییری در خل  اهلل حرام استت که براسا  فرماع و اراده شیطاع باشد. یعنی قدر متیقن از این ییه، یع تیییری است که در  

اگر در مسیر خا  شیطاع و اضالل شیطاع و اهداف شیطانی باشد  این اسا  عقیم سازی بطن یع اضتالل شیطاع است. بر 

 شود.یع از این ییه استفاده نمی م است؛ ولی اگر در این مسیر نباشد، حرمتحرا

یس اشتکال سوم این است که سلّمنا که ییه شامل اخته کردع شود و سلّمنا که تیییر خل  اهلل عقیم سازی را هم در برگیرد،  

 یم مطل  عقیم سازی را حرام کنیم. بحثتوانولو عقیم سازی و اخته کردع با هم متفاوت هستند، ولی مسلله این است که نمی

این است که یع عمل و کاری که بر مبنای اراده شیطاع و معلول دستور و امر شیطاع باشد و با یک ان یده شیطانی باشد، این 

 حرام است؛ اما در غیر این صورت لم یکن حرامٌ. 
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