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ندارد،مضافًااینکهدردهههایاخیرتغییرجنسیتتوسطعملجراحی
میسرگشتهاست،وبهوسیلهیآناشخاصیچون:خنثی)دوجنسی(،
اش��خاصیکهدارایجنس��یتیپنهاندارندوهمچنیناش��خاصیکه
ویژگیهایجنس��یتیآنهاباش��خصیتخارجیآنهاناسازگاراست
کهدراصطالحعلمپزش��کیبهآنها»فراجنسیتی«،نامیدهمیشوند،
جنس��یتخودراتغییردادندوبهجنسیتهماهنگباگرایشاتجنسی

خودتبدیلشدند.
لذاآنچهمیتواندرموردتغییرجنس��یتگفتایناس��تکههویتو
ش��هرتوجنسیتشخص،بهطورواقعیتغییرمییابد،ازدیدگاهعلم
پزشکیکسانیمیتوانندتغییرجنسیتبدهندکهدارایدوشرطباشند،
یکیآنکهش��خصخنثیباشد،البتهخنثاییکهدارایعالئمجنسی
مردانهوزنانهباش��د،دوماینکهفردیباشدکهنشانههایشخصیتی

اوباجنسیتاشسازگاریندارد]2[.
طبقدیدگاهپزشکانوحقوقدانان،هرشخصیموضوعتغییرجنسیت
قرارنمیگیرد،بلکهاگرشخصیخودسرانهبهاینعملمبادرتورزد،با
مشکالتوتبعاتمنفیحاصلازآنروبروخواهدشدکهزندگیخود
راتحتشعاعقرارمیدهد.]2[امامخمینی)ره(دراینراستامیفرمایند:
هرکسمیلبهتغییرجنس��یتداشتهباشدمیتواندموضوعوماهیت

اینعملقرارگیرد.]3[
مفهوملغویتغییرجنس��یتازنظرواژهشناس��ی،علمایلغتتغییر

مقدمه
ب��اتوجهبهنقشمهمیکهجنس��یتدرزندگیش��خصیواجتماعی
بش��رداردوباعنایتب��هحقوقیکهبههریکازدوجنس��یتمذکر
ومونثتعلقمیگیرد،ضروریاس��تکهموضوعتغییرجنس��یتکه
درعلمپزش��کی،موضوعیمس��لماس��تازلحاظفقهیوحقوقینیز
موردبررسیقراربگیرد.امروزهدرحقوقبسیاریازکشورهایجهان،
دربارهیش��رایطوپیامده��ایحقوقیاینموضوعمق��رراتوقوانین
خاصیوضعش��دهاس��ت.ولیدرحق��وقایران،دراینب��ارهتاکنون
مقرراتخاصیوضعنشدهاست؛بنابراینباتوجهبهاینکههیچنصی
درموردتغییرجنس��یتدرقوانینموضوعهوجودندارد،بس��یارمشکل
اس��تکهبهت��وانازاطالقوعموماصولکلیحقوقوس��ایرمنابع
فقه��ی،حکمموارداحکامفقهیوحقوقیتغییرجنس��یترااس��تنتاج

کرد.
ب��اس��یریدرمنابعفقهیدراکثربابهایفقهیهمیش��هس��خناز
اش��خاصخنث��یواح��کامآنهارفتهاس��ت،لذابایدگف��تبحثدر
م��وردافرادخنثی،قدمتشبهزمانحضرتعلی)ع(میرس��دآنگاهکه
ایشاندس��توردادندزنیازقیدوعلقهیازدواجباپسرعمویشخارج

گردد]1[.
بااینوجودبحثتغییرجنسیتپدیدهایاستنوظهوروقدمتچندانی

مقاله مروری

 بررسی حکم فقهی و پزشکی تغيير جنسيّت
،مریمملحان1،حسیننمازیفر1 فتحاهللقربانی1⃰

1.گروهفقهوحقوقدانشگاهبینالمللیامامخمینی)ره(،قزوین،ایران.

دریافتمقاله:1390/8/3،پذیرشمقاله:1390/10/5

چکيده
بارشدوگسترشچشمگیردانشپزشکی،شاهدپیدایشمسائلجدیدیدرحوزهیعلومپزشکیهستیم.ازجملهاینمسائلپیونداعضاء،سقط
جنین،تغییرجنس��یت،تش��ریحجس��د،تلقیحمصنوعیوبیعخون،میباشد.دانستناحکاماینعناوینموردتوجهمردموپزشکاندینمداراست.
یکیازاینمسائل،موضوعتغییرجنسیتمیباشد،کهازموضوعاتمستحدثهوسؤالبرانگیزاست،وطرحآنموجبعکسالعملهاییازجانب
فقهاءگردیدهاست.دراینخصوصسؤاالتیمطرحمیباشدازقبیلاینکه:آیاتغییرجنسیتمشروعاستیاخیر؟وبهفرضجوازاینحکمچه
ش��رایطیدارد؟وآیادرصورتحکمبهجواز،اینعملدخالتدرخلقتالهینیس��ت؟مادراینتحقیقبرآنیمتابااس��تنادبهدالیلومستندات

فقهی،مشروعیتنسبیتغییرجنسیترابررسیکردهوبهپارهایشبهاتمربوطدراینموردپاسخدهیم.

کليد واژه ها: تغییرجنسیت،خنثایروانی،جوازمشروط،حرمتمطلق،دوجنسیتی.

1.التغییرهواحداثشیلمیکنقبله
لَهبهغیره،جعلهغیرماکان لهوبّّدّ 2.غیَرالشیءَحوَّ
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جنس��یترامتشکلازدوجزء»تغییر«و»جنسیت«دانستهاند،در
تعری��فلغوی»تغییر«آمدهاس��ت:تغییریعنیایجادکردنش��یء
ب��رخالفحالتقبلش،بهگونهایک��هازنظرفیزیکیوروحیبا
قبل��شمتفاوتباش��د]4[،همچنیندراینبارهآمدهاس��ت:تغییر
یعنی:حالوحالتش��یءرابهحالوحالت��یدیگربرگردانیمکه
باقبلشمتفاوتباش��د1.]5[؛لذاآنچهکهدرموردتغییردرشیء
میتوانگفتآناس��تکهآنرادریکش��یءوچیزدیگرتغییر
بدهی��می��اآنرابهغیرآنمبدلس��ازیم.2بنابرای��ن»تغیر«در
اصط��الحب��همعنایانتقالچی��زیازحالتیبهحالتیدیگراس��ت

.]6[
جنس��یتنی��زازحی��ثلغ��وییعنی:آنحال��توماهیت��یکهاز
ش��خصحکایتمینماید،کهحاالتوتمایالتش��خصتوس��ط
جنس��یتاشبروزونمودپی��دامینماید،بنابراین»جنس��یت«در
اصط��الحب��هالگویخصوصی��اتجنس��یزیس��تی،کروموزومها،
دس��تگاهتناسلیخارجی،غددجنس��یوخصوصیاتثانویهشخص

اط��القمیگ��ردد.
مفهوماصطالحیتغییرجنسیتازدیدگاهفقهوعلمپزشکی

فقهاءومتخصصینیکهدراینموضوعبهبحثپرداختهاندوهمچنین
نظرات��یارائ��هنمودهاند،درم��وردتعریفوماهیتآنکمترس��خن
گفتهاند،شایدعلتاینباشدکهآنهادرایناندیشهبودهاندکهمعنای
اصطالح��یآنازمعنایلغویاشدورنیس��تبهعنوانمثالصاحب
کتاب»مصطلحاتفقه«دراینرابطهمیگوید:تعریفتغییرجنس��یت

درمفهوملغویآنبارزوروشناست]7[.
درفقهمعاصرش��یعهتعریفیکهپیرامونتغییرجنس��یتارائهشده
اس��تباس��بکوصیاغعلمپزش��کیبسیارش��باهتدارد.برای
مث��الیک��یازفقهایمعاصرای��نگونهاظهارم��یدارد:تغییردر
ویژگیه��ایآناتومیوفیزیولوژیکیمردیازنبهوس��یلهیعمل
جراح��یوهورموندرمانیبهمنظورش��باهتب��اجنسمقابلرا

تغییرجنس��یتگویند]8[.
صاحبکتاب»الفقهوالمس��ائلالطبیه«دراینراس��تامیگوید:تغییر
جنس��یتیعنی:مبدلش��دنمردبهزنویاعکسآناست،ودرهر
کدامازاینمواردپزشکانبنابهتشخیصخودبهعملجراحیمبادرت
میورزند]9[.ش��ماریازفقهاءبراینعقیدهاندکهتغییرجنسیتیعنی
تبدیلجنسیت:»تغییرجنسیتفرد،مانندتبدیلمردبهزنوبالعکس
میباش��د«]10[.وای��نک��هدراینصورتمردبتوان��دخودرابهزن
تبدی��لنماید]11[.همچنینفقهاءمعتقدنداگرجنس��یتفردتوس��ط
عملجراحیتغییرکنددرواقعمصداقواقعیتبدیلوتغییرجنس��ّیت

است]12[.
اصط��الحتغییرجنس��یتازعنوانهاواصطالحاتجدیدیاس��ت
ک��هدرمتوندینیوبیانفقهایش��یعهواهلس��نت،کمترمورد
بررس��یقرارگرفتهاست،مضافًااینکهدرکتبفقهایقدیمحتی
تعریفیازاینموضوعبهمیاننیامدهاس��ت.لکنشماریازفقهای
معاصربهتعریفوبررسیایناصطالحپرداختهاند،برایمثالامام
خمینی)ره(دراینراس��تابیاننمودهاند:»تغییرجنس��یتمردبهزن
وزنب��همردوملحقک��ردنخنثیبهجنسمردی��ازن،باعمل

جراحیحرامنیس��ت«]3[.
امامخمینی)ره(تغییرجنسیترامحدودبهشقوقذیلمیداند:

1.تبدی��لم��ردبهزن2.تبدیلزنبهم��رد3.تبدیلخنثیبهمرد4.
تبدیلخنثیبهزن

فقهایمعاصرشیعه؛تغییرجنسیترا:»تبدیلمردبهزنیاتبدیلزن
ب��همرد«دانس��تهاند]7و9و10و1211و13[ودرخصوصعلتآن

بیانداشتهاند:
»إذق��دیخطرفیالبالوج��ودالمصلحهفیتحوی��لجنسالحیوان
أیضًا«]11[.اینگونهبهنظرخطورمیکندکهدرتغییرجنس��یتهم

بایدرعایتمصلحتشود]13[.
آنچهکهازس��خنانوبیاناتاینگروهازفقیهانمستفادمیشوداین
نکتهاس��تکهآنانبهنحوموجبهجزئیهقائلبهجوازتغییرجنس��ّیت
هس��تندبههمیندلیلاظهارداش��تهاند:تغییرجنسیتفقطبرایغیر
انس��انجایزاس��تمثاًلاینکهجنس��ّیتحیوانیراتغییردهیم،لکن

تجویزاینمهمبرایانسانبااشکالمواجهاست]11و12و13[.
حکمفقهیتغییرجنسیتدرموردحکمفقهیتغییرجنسیتسهدیدگاه

ازجانبفقهایشیعهواهلسنتمطرحگردیدهاست]14[:
1.وجوب

2.جوازمشروط
3.حرمتمطلق]14[

وجوب
برخیازفقهاءبراینعقیدهاندکهتغییرجنس��یتدرمواردیواجب
میگ��رددوآندرصورت��یاس��تک��هانجامعم��لواجبوترک
محرم��اتمنوطبهانج��امدادنعملجراحیجهتتغییرجنس��یت
وتعیی��نجنس��یتمعینویباش��د]15و16و17[.بنابراینزمانی
میت��وانبهوجوبتغییرجنس��ّیتقائلش��دکهحائزاینش��رایط
باش��د:1.برانجاماینتغییرمنفعتعقالییمترتبباش��د2.انجام
دادنتکالیفش��رعیمنوطبهتعیینقطعیجنس��ّیتشخصباشد.
آیتاهللم��کارمدرکتاب»بحوثالفقهیهالهامه«درهمینراس��تا
اظهارداش��تهاند:بهطورکلیدوجنس��یها)بهچهار(دس��تهتقسیم

میگردن��د]18[:
1.دوجنس��یهایحقیقیکههمبیضهوهمتخمداندارندوبستهبه
آنکهمشخصاتمردانهدرآنهاقویترباشدیازنانه،باعملجراحی

بهصورتمردیازندرخواهندآمد]18[.
2.ش��بهدوجنس��یها،باظاهرزنانهکهدرحقیقتمردهس��تندو
بهآس��انیدرمانمیش��وندوجن��سحقیقیخودراپی��داخواهند

ک��رد]18[.
3.ش��بهدوجنسیها،باظاهرمردانهکهواقعًازنهستندوبادرمانبه

جنسواقعیخوددستخواهندیافت]18[.
4.افرادیکهعدمرشدغددجنسیدارند]18[.

ل��ذاانج��امدادنعملجراحیدراش��خاصدس��تهیچه��ارمواجب
است]16[.

ایش��اندریکیازاستفتائاتش��اندراینرابطهآوردهاند:دختری
ازکودک��یلباسمردانهمیپوش��یدهوحاالکهبزرگش��دهخود
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رام��ردمیداندوبااس��تفادهازداروهایش��یمیاییحالتمردانه
دراوایجادشدهوبامراجعهبهپزشکدرخواس��تتغییرجنسیت
خ��ودرانموده،آیاپزش��کمجازبهتغییرجنس��یتاومیباش��د؟
ایش��اندرجواباینمس��ألهدرکتاب»البحوثالفقهیهالهامه«
مینویس��ند:تغییرجنس��یتدرصورتیکهصوریباشدوفایدهی
عقالییبرآنمترتبنگرددجایزنمیباش��د،لکندرصورتیکه
واقعیباش��دکهالبتهاینامردرافراددوجنس��یواقعمیش��ود،
ولذاجهتدرمانوظاهرش��دنجنس��یتواقع��یجایزوگاهی
نیزواجباس��ت]18[.ازدی��دگاهفقه��اءوحقوقدانانعملیاز
لحاظفقهیوحقوقینافذاس��تکهدارایی��کمنفعتعقالیی

باش��د]19و20[.

جواز مشروط
امامخمینی)ره(دراینخصوصبیانداش��تهاند:»تغییرجنس��یت
مردبهزنوزنبهمردوملحقنمودنخنثیبهجنسزنیامرد
باعملجراحیحرامنیس��ت«،ایش��اندریکیازاستفتائاتش��ان
درای��نزمینهمینویس��ند:اگرزنیدرخ��ودتمایالتیهمچون
تمای��التم��ردانی��ابرخیازآثارم��ردیببیند،یاش��خصیدر
خ��ودتمای��التجنسمخالفی��ابعضیازآثارجن��سمخالفرا
مش��اهدهکندواجباس��تتغییرجنسیتدهدیاخیر؟ودرجواب
ایناس��تفتاءمقررمیدارند:»چنانچهش��خصیحقیقتًاازجنس
مردیازناس��تولیمیتواندجنسخ��ودراتغییردهدوتبدیل
ب��هجنسمخالفجنسواقعیخودش��ودای��نعملبراوواجب

نیس��ت«]3[.
دیدگاهفقهاءشیعه

صاح��بکتاب»جامعالمس��ائل«اظهارداش��تهاند:»اف��رادخنثی
میتوانن��دباعملجراح��یخودراتبدیلبهزنیامردکنند،وبعد
ازاینکهباعملجراحی،جنس��ی�ّتجدیدمعینش��د،تماماحکام
آنجن��سراخواهندداش��تومیتوانندبادیگ��ریازدواجکنند،
یعن��یاگرزناس��تتزویجشبامردیدیگرمجازوبیاش��کال
اس��ت،واگرمرداستمیتواندزنیرابهعقدخوددرآورد«]15[.
آیتاهللیوسفصانعیاظهارداش��تهاند:اینگونهتغییرجنسیتها
کهبهمش��خصش��دنجنسواقعیبرایخنثیمنجرمیش��ود،و

مفس��دهیخارجیهندارد،حرامنیس��ت]10[.
صاحب»المس��ائلالمستحدثه«مینویس��د:واماخنثی،چوناحتمال
ذکوریت)مردبودن(وانوثیت)زنبودن(درآنوجوددارد،الزماس��ت
بهپزش��کمتخصصرجوعکندتاب��اعملجراحیمردیازنبودنش

مشخصشود]21[.
صاحب»اجوبهاالستفتائات«دراینبارهمینویسد:اگرمقصود،سؤال
ازتغییرجنس��یتاست،اگراینعملدرس��تانجامشودوواقعًاتغییر
جنس��یتمحققشدهباش��د؛یعنیزن،مردشودیامرد،زنشود؛خواه
کسیکهتغییرجنسیتداده،مردباشدیازنیادوجنسی؛یعنیخنثی
وخواهخنثایمشکلباشدیاغیرمشکل،اینعملجایزاست]16[.

دیدگاهفقهاءاهلسنت
فقهایاهلس��نتبراینمهماتفاقنظردارندکهتغییرجنس��یت

بهطورمطلقبرایهرکس��یجایزنیست،بلکهحکمجوازشامل
افرادخنثیودوجنس��یهامیش��ود.محمدکنعانیصاحبکتاب
»الموس��وعهالطبی��هالفقی��ه«،دراینزمینهبیانداش��تهاس��ت:
همان��اقانونگذارالهی،تغییرجنس��یتراحرامکردهاس��تچون
تغیی��رجنس��یتمخالففطرتالهیاس��ت،ولیازای��نتحریم،
برخیحاالتاس��تثناءش��دهاس��تمانندخنثیکهدرویهردو
آلتتناس��لیمردانهوزنانهبهگونهیمتفاوتوجودداردلذااین
حالتموجباضطرابهاوتش��ویشهاییدرجسموروحشخص
خنث��یمیگردد-پ��سدراینگونهحاالت،عم��لجراحیبرای
تغییرجنس��یتخنثیبهجنسمناس��ب،طبقتش��خیصپزش��ک
جایزاس��ت]22[.البتهدراینرابطهنبایداینگونهاستنباطشود
ک��هباعملجراحیش��خصخنث��یبهخلقتباریتعالیدس��ت
بردهای��مودرآندخ��لوتص��رفنمودهایم،زی��رادردورنجی
کهش��خصخنثیدراینراس��تامتحملمیش��ودمجوزیاست
جه��تعم��لجراحیورهای��یازاینوضعیت،اگ��رهمدخلو
تصرفیصورتگرفتهباش��ددرجهتبهبودبیماراس��تکههیچ
عاقل��یاینامرراغی��رعاقالنهنمیدان��د]22[.همچنینباتوجه
ب��هقاعدهی»الض��رروالضرارفیاالس��الم«،میتوانگفت
وج��ودضرردراس��الممنتفیگردیدهاس��ت.ونیزب��اتوجهبه
اینکهمش��خصش��دنهویتش��خصیجهتامورش��رعیالزم
اس��ت،لذاش��خصخنثیدرحال��تبرزخیوج��ودداردکهبرای
انج��امدادناعمالش��رعیخودبالتکلیفاس��ت،ل��ذااگرعمل
جراحیانجامدهدوهویتخودرامش��خصنماید،اینمش��کل

نی��زمرتف��عمیگ��ردد]23[.

ادله و مستندات  
شخص خنثی گرفتار نوعی از دوگانگی شخصيتی است

درفقهاس��المیپیرامونعقدنکاحمش��هوراس��تکهطرفین)زوجو
زوجه(،بایدجنسیتحقیقیومشخصداشتهباشندلذابهدلیلاینکه
افرادخنثیدارایجنسیتدوگانههستندلذاازدواجآنهاچهبهصورت
دائموموقتحراماس��ت،واگرطرفینب��اعلموآگاهیبهحرمتبه
ازدواجمبادرتورزندبرهمدیگرحرامابدیمیش��وند،بنابراینبرای
رفعاینمش��کلچارهایجزتجویزتغییرجنس��ّیتبرایایندستهاز

افرادنداریم]7و11و12و24[.

قاعده اضطرار 
یک��یازقواع��دمطرحدرفق��هکهمبن��ایآنبرگرفت��هازآیات
وروای��اتمتعددمیباش��دقاعدهیاضطراراس��ت،ب��ااینپیش
فرضش��خصخنثیبهمثابهش��خصمضطریاستکهچارهای
جزتغییرجنس��یتن��داردتاازبرزخدوگانگیبیرونآیند.مس��تند
قاع��دهیاضط��راربرخیازآی��اتقرآنیوروایاتاس��ت]1[.لذا
میتوانگفتخنثایمش��کلمصداقواقعیمضطراستوادلهی
اینقاعدهش��املوینیزمیش��ود،ولذاتغییرجنسیتبرایوی
بهلحاظضرورتوخارجش��دنازحالتاضطرارالزماس��ت،لذا
میتوان��دباعملجراحیاقدامبهرفعآننماید.ش��ماریازفقهاء
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وحقوقدانانبااس��تنادبهاینقاعدهقائلبهوجوبتغییرجنسیت
درافرادخنثیش��دهاند]22و25[.

قاعده نفی عسر و حرج 
فقهاءبااس��تنادب��هقاعدهیمذکورب��راینعقیدهان��دکههرگاه
برانس��انمش��کلغیرقاب��لتحملیمس��تولیگرددحک��ماولیه
موضوعاتبرداش��تهمیشودوبرآنعنوانثانویهحاکممیگردد،
یعن��یدرش��رایطاضطراریحک��مثانویهب��رحکماولی��هحاکم
میگ��رددلذااگرحکماولیهیمس��ألهحرمتباش��دباپدیدآمدن
اضط��رارحاللوحداق��لمباحمیگردد]26[.ش��ماریازآیاتو
روایاتوجودعس��روحرجرانفینمودهاند:»وماجعلعلیکمفی
الدی��نمنحرج«]حج،78[.»یریداهللبکمالیس��روالیریدبکم
العس��ر«]بق��ره،185[.باعنایتبهآیاتش��ریفهیقرآنمیتوان
گفتدردیناس��الماحکامَحَرجیبرداش��تهش��دهاستولذااین

گونهاحکامدردیناس��المتش��ریعنگردیدهاس��ت]25[.
صاح��ب»منه��اجالصالحی��ن«،دراینبارهاظهارداش��تهاس��ت:
»اینکهفردازناحیهیجنس��یتفعلیاش،وقبلازتغییرجنس��یت،
چهدنیویوچهدینیدردش��واریومش��کلش��دیدباشد،مانند
آنجاییکهش��خصیخنثیباش��د،اوازجهترعایتاحتیاطهای
ش��رعیدرسختیش��دیداس��تاومیخواهدبهجنسمردیازن
تغییرجنس��یتدهدتابهصورتمعینومش��خصوبهعنوانمرد
یازنوظایفش��رعیخویشراانجامده��د]11[.درنتیجه،چون
خنثیمش��کلنمیتواندباهیچشخصیازدواجکندلذااینضرری
اس��تغیرقابلتحمل]11[.واگرویبهاقدامبهتغیییرجنس��یت

نمایداینگونهحرجهاازویبرداش��تهمیش��ود]11[.

قاعده ی تسليط 
قاعدهیتس��لیطیکیازقواعدمس��لّمفقهاس��المیاس��تکهاز
آنتعبی��ربهقاعده»مالکیت«نیزمیش��ود،اینقاعدهمس��تقیمًا
ازروایتمش��هور»الناسمس��لطونعلیاموالهم«1گرفتهش��ده
اس��ت،مطابقاینقاعده،انس��انمالکجانومالخویشبودهو
تاحدعقالیی،اخالقیوانس��انیمیتوانددرآنهادخلوتصرف
نمای��د،مضاف��ًااینکهتص��رفدرجانومالنبای��دبهاندازهای
باش��دکهتدوامحیاتشخصراباتهدیدروبروسازدبااینلحاظ
والگ��وچنانچ��هتغییرجنس��یتضرریبهانس��انواردنکندجایز

اس��ت]27[.
صاحبکت��اب»مصطلحاتفق��ه«دراینزمینهبیانداش��تهاند
»ظاهرآناس��تک��هعملجراحیتغییرجنس��یتب��رایخنثی
جایزاس��ت،پ��ساگربهیکیازدوجنسمذکری��امؤنثملحق
ش��ودوبهصورتمعینآثارآنجنسدرویظاهرشود،دراین
حال��تتغییرجنس��یتص��دقمیکندوآثارش��رعیجنسجدید
)م��ردیازن(برویجاریخواهدش��دواگرآث��ارهیچکداماز
دوجنسمذکرومؤنثدرویظاهرنش��ود،ویخنثایمش��کل

اس��ت«]7[.
صاحبکتاب»کلماتس��دیدهفیمسائلالجدیده«دراینزمینهبیان

داش��تهاست:»اگرتغییرجنسیتصدقکند،تنهادرخنثایمشکل،در
صورتیکهآلتیراقطعکنندکهجنس��یتازآنپیرویمیکند،صدق
خواهدکرد،مانندخنثیکهحکمبهمردبودناوش��ود،آلتتناس��لی
خودراازبیخبرکندتاجنبهزنانگیویتقویتشودوبهزنانبپیوندد«

.]28[
آیتاهللمکارمش��یرازیدرکتاب»رس��الهاالستفتائات«براینعقیده
اس��تکهتغییرجنسیتحقیقیتنهادردوجنسیهاممکناست،ولذا
بیانداش��تهاست:»تغییرجنس��یتاگرصوریباشدجایزنیستواگر
واقعیباش��دکهاینامردرافراددوجنس��یواقعمیش��ود،بهعنوان

درمانوظاهرشدنجنسیتواقعیجایزوگاهواجباست]29[.
3.حرمتمطلق

آیتاهللس��یدصادقش��یرازیازمراجعتقلیدبراینعقیدهاستکه
تغییرجنس��یتبرایکشفجنس��یتویااظهارجنسیتپنهانانسان،

جایزنیستلکناینمهمفقطدرحیواناتمجازاست]30[.
ایش��اندریک��یازاس��تفتائاتشدراینرابطهبیاننمودهاس��ت:
خنثایکاذبیعنیکس��یکهمثاًلازنظروراثتیمرداس��ت،ولی
آلتخارجیوظاهریویمخالفآناس��تویابرعکسآن،اگر
ازطریقبررس��یوتحقیقمعلومشودکهدرواقعمردهستنداگر
چهش��کلظاهریآنانزناس��ت،آیادرای��نحالتازبینبردن
عالئ��ممردان��هوالحاقویب��هزنخالصجایزاس��تیاخیر؟و

همی��نط��ورعک��سآن؟]30[.
ایش��اندرجواببیانداش��تهاند:تغییرجنس��یتمردب��هزنوتغییر
جنس��یتزنبهمردجایزنیس��ت،لکنتغییرجنس��یتدرحیواناتبی
اش��کالاس��ت]30[،درموردازدواجونکاحایناف��راداینگونهآمده
اس��ت:بهترآناس��تکهخنثایمش��کلکهمردبودنیازنبودنش
مش��خصنیس��ت،جنس��یتمردانهانتخابکندپسیاخودشرامرد
بداندوبادیگرانبهعنوانمردتعاملداشتهباشد،ویااینکهجنسیت
زنان��هرابرگزین��د،پسخودشرازنبداندوب��ادیگرانبهعنوانزن

تعاملداشتهباشد]30[.
ش��ماریازفقهاءبرای��نعقیدهاند،حتیاگرتغییرجنس��یتحرام
باش��دولذابایس��تیباعملجراح��یاقدامبهتغییرجنس��یتفرد
خنث��ینماییم،زیرااینعملدرجهتاصالحویمیباش��د]17و

.]18

ادله و مستندات
ش��ماریازفقه��اءش��یعهواهلس��نتکهقائلبهحرم��تتغییر
جنس��یتهس��تنددرتعلی��لدیدگاهخودبی��اننمودهاندک��هتغییر
جنس��یتموجبتغیی��ردرخلقتالهیمیش��ود،آنگونهکهآلت
تناس��لیمردان��هوزنانهاگرچهازنظرخلق��تالهیکاملوبدون
نقصاستیکیبهدیگریتبدیلمیشود،بنابرایناینامرمشروع
وموردپسندنیست،وهرکسیاینکارراانجامدهد،مرتکبحرام
ش��دهومس��تحقمجازاتمیباش��د،چوناینکارتغییردرخلقت
خدااس��توخداوندس��بحاناینکارراحرامنمودهاست،همچنان
ک��هخداونددرقرآنکریمازقولش��یطانمیگوی��د:بهتحقیقبه
انسانهادس��تورمیدهیم،پسخلق)انس��انها(،اعمالوکارهای
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خداراتغییرمیدهند]22[.
ش��ماریازفقهایشیعهازجملهس��یدصادقشیرازی]31[وسیدعبد
االعلیس��بزواری]32[؛هرنوعتغییردرانس��انوحیوانوگیاهانرا
ممنوعدانس��تهاند.اینگروهازفقهاءتغییرجنس��یترامشمولتغییر
درخلقتالهیدانس��تهاندالبتهدرنظراینگروهتغییرجنسیتدرمورد

افرادخنثیاشکالیندارد]31[.

ایجاد اخالل در خلقت الهی
نوع��یدیگ��رازاخاللدرخلق��تخداوندتغییردرکاربریاش��یاء
وامث��الآنمیباش��ندک��هازدیدگاهش��ماریازفقه��اءتغییردر
خلقتخداوندمحس��وبمیش��ود]13[،کهباتوجهبهنصصریح
َخلَقاهللِ«ش��یطانگفت:منانس��انها آی��هیکریم��ه»َفلَُیَغیُِّرنَّ
راگم��راهمیکنموبهآنهادس��تورمیدهمک��هآفرینش)پاک(
خداییراتغییردهند]نس��اء،119[.اینامرمذمومشمردهمیشود،
بنابرای��نآنچ��هازاینآیهیکریمهمس��تفادمیگ��ردداینمهم
اس��تکه:برخیاش��یاءب��همنظوریخاصوب��رایامورویژهای
س��اختهش��دهاندوهرگاهانس��اندرآنهاتغییراتیبهوجودآورند
ک��هازاص��لاولیهیخ��ودمتفاوتباش��ند،تغیی��ردرخلقتالهی
محس��وبمیش��ود،برایمثالگاوهابرایاستفادهازگوشتویا
س��واریآفریدهش��دهاندوهرگاهانسانها،بهخیالواهیآنرابر
خ��ودحرامکنند،تش��ریعوبدعتگذاریبودهوای��نگونهتغییر

مذموموناپس��نداس��ت]13[.

شبيه شدن زن و مرد به یکدیکر و بالعکس
درروای��اتمتعدد،زنانومردانیکهخودراش��بیهجنسمخالفش��ان
نمودهان��دموردمذمتونکوهشق��رارگرفتهاند،مانند:»وقدوردفی
الصحیحایضًا:»لعنرس��ولاهلل)ص(،المتش��بهینمنالرجالبالنساء
والمتش��بهاتمنالنساءبالرجال«رسولاهلل)ص(،مردانوزنانیرا
ک��هخودراش��بیهیگدیگرمیکنندموردلعنقراردادهاس��ت]1و33و
34[.ش��ماریازفقهایش��یعهنیزدرتعلیلحرمتتغییرجنس��یتبه
روایتفوقاس��تنادجس��تهاند]20و27و35و36و37و38و39و40و

41و42[.
درصحیحمس��لمدررابطهبااینقضیهآمدهاس��ت:رس��ولاهلل
)ص(مردانیراکهخودراش��بیهزن��اندرآوردهاند،وزنانیکه
خودراش��بیهمردانمیکنندلعنتکردهاس��ت.لذامیتواناین
گونهاس��تداللنمودک��هدردینیکهبهظاهراش��خاصآنقدر
اهمی��تدادهمیش��ود،دیگرجاییبرایقائلش��دنب��هحلیت
تغییرجنس��یتک��هیکامرباطنیاس��ت،باق��ینمیماند]40و

.]41

منجر شدن به حرمت و معصيت 
یکیازمحرماتش��رعینگاهبهشرمگاهولمسعورتنامحرماست

]18و20و21و22[،قرآنکریمدراینراستامیفرماید:
»ُق��لللمومنی��نیغضوامنابصارهمویحفظ��وافروجهمذلکأزکی
اهللخبیٌربمایصنعونوقلللمومناتیغضضنمنابصلرهنو لهمأنَّ

یحفظنفروجهّن«]نور،31-30[.
ایپیامب��ربهمومنانبگو:چش��مهایخ��ودراازنگاهب��هنامحرمان
فروگیرن��دوعف��افخودراحفظکنند؛اینبرایآنانپاکیزهتراس��ت،
وخداون��دازآنچهانجاممیدهندآگاهاس��توبهزن��انباایمانبگو:
چش��مهایخ��ودراازنگاهه��وسآلودفروگیرن��دودامانخویشرا

حفظکنند.
دراینزمینهنیزروایاتیواردشدهاست:

1.إذاإغتسلأحدکمفلیحاذرعلیعورته]1[
هرگاهیکیازشماخودرامیشویدعورتخویشرابپوشاند.

2.عنالنبی)ص(یاعلی،ایاکودخولالحمامبغیرمئزر،معلونالناظر
والمنظورإلیه]1[.

ازپیامبراکرم)ص(نقلشدهکهفرمود:ایعلی)ع(هرگزبدونپوشش
واردحماممشو،نگاهشوندهونگاهکنندهبهعورتملعونند.

درنق��داینمس��تندمیتوانبااس��تنادبهقاعدهی»الض��روراتتبیح
المع��ذورات«گفت:تمامحرامهایالهیهنگاماضطراروناچاریبرای
انسانمباحمیگردندوگوییکهاصاًلامرومسألهیحرامیرخنداده
اس��ت]16و46و47و48[.همچنی��ندراینموردروایاتیوجوددارند
کهبیانگراینمهمهس��تندکهاگرپزشکجهتمداوایمریضناچار
ش��ودکهبهعورتوینظراندازد،مرتکبحرمتنش��دهاست]18و

19و21[.
روایاتذیل،نظرانداختنپزشکبهعورتبیمارراجهتدرمانتجویز

مینماید:
1.عنالباقر)ع(:أنهس��ئلعنالمرأهتصیبهاالعللفیجسدهاأیصلح

أنییعالجهاالرجل،قال:إذااضطرت
إلیذلکفالبأس]34[.

ازامامباقر)ع(دربارهیزنیسؤالشدکهگرفتاربیماریشدهاست،آیا
جایزاستپزش��کمرداورامداواکند،حضرتفرمودند:اگرچهناچار

بهآنشداشکالیندارد.
2.عنابیجعفر)ع(:سألتهعنالمرأهالمسلمهتصیبهاالبالءفیجسدها
إماکس��رأوجرحفیم��کانالیصلحالنظرإلیهفیک��ونالرجلأرفق
بعالجهعنالنساءأیصلحلهالنظرإلیه؟قال:إذااضطرتإلیهفیعالجها

إنشاءت]1[.
ازام��امصادق)ع(درموردزنمس��لمانیپرس��یدمک��هدربدنش
بیم��اریوجودداش��ت،یاشکس��تگییازخم��یدرجاییکهمرد
نمیتوان��دب��دانبنگ��ردومردمعال��جاززنانحاذقتراس��ت،آیا
م��ردمعالجمیتواندبرایدرمانبهاوبنگ��ردامامفرمودند:وقتی
زنناچ��ارازمعالجهیمردباش��د،اگربخواه��دمیتواندمرداورا

معالج��هکن��د]1[.
3.رواجفحشاءومنکرات

شماریازفقهایاهلسنتبراینعقیدهاندکهاگرمردیبهوسیلهی
تغییرجنس��یتبهزنتبدیلگرددآنگاهبامردیازدواجکندماننداین
اس��تکهمردیبامردیازدواجکردهودرواقعدرحرمتآنش��کی

باقینمیماند]22[.
همچنینگناهمس��احقهنیزحالتعکسآنمیش��ود،زیرااگرزنیبه
جن��سمردتبدیلش��ود،وازدواجکن��د،درواقعمانندایناس��تکه
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دوزنباهممس��احقهکردهاندکهمجازاتآندرفقهبس��یارس��نگین
است]21[.

برخ��یازفقهایش��یعهدرجواباینگونهازاش��کاالتفقهای
اه��لس��نتبیاننمودهان��د:درتغییرجنس��یتاگرم��ردیتغییر
جنس��یتدادهوبهزنتبدیلش��ود،بهطورکلیازموضوعمرد
بودنخارجگش��تهوتبدیلبهزنمیش��ودبنابراینازدواجآنان
هی��چگون��هاش��کالین��دارد]10و16و17و28و43و44و45و
46[.همچنی��ناینشباهتس��ازیزمانیبهوق��وعمیپیونددکه
زنوم��ردازلحاظپوش��شخودراش��بیهیگدیگرس��ازند،لکن
تغیی��رجنس��یتاینگونهنیس��تزیرام��ردازموضوعمردبودن
خ��ارجوب��هجن��سزنتبدیلمیگ��ردد،فلذامش��ابهتیدرکار

نیست]43[.

به وجود آمدن نقصان و خلل در جسم انسان
درفقهاس��المیمشهوراس��تکهاگرشخصیبهطورعمدیعضو
ویااعضاییازخودویادیگرانراازبینببردویاخللیدرکارآیی
آنهاب��هوجودآورد،مرتکبیکیازحرمتهایمس��لّماس��المی
ش��دهاس��ت،بنابراینبهعلتای��نکهعملتغییرجنس��ّیتموجب
اخاللدرکارآییوحتیتعطیلش��دنش��ماریازاعضایانس��ان
میشودمش��مولحکمحرمتقرارمیگیرد]40[.شیخیوسفمدنی
دراینراس��تابیانمینماید:»الزمهیتغییرجنس��یتایناستکه
اعضای��یراچ��هازمرد،وچ��هاززنازبینببرن��دواعضایدیگر
راجایگزینآنکنندواینعملش��رعًاجایزنیس��ت،لکناگردر
اینکارضرورتواضطراروجودداش��تهباش��دمشروعوبالاشکال

میباش��د«]21[.

ناتوانی انسان از انجام صحيح عمل  
برخیازفقهاءتغییرجنس��یتاش��خاصراازجمل��همختصاتخداوند
میدانن��دواوراق��ادربراینعملمیدانندول��ذااینعملازحیطهی
اختیاربشریخارجاس��توبهعلمالیتناهیخداوندمنحصرمیگردد

لذاعلمبشررابدانراهینیست]21[.

ناسازگاری با فطرت خداوند  
شماریازفقهایاهلسنتبراینعقیدهاندکهتغییرجنسیتبافطرت

خداونددرتضادوناهماهنگیاست]22و23[.
»همان��اوجودمذکرومؤنثدرمی��انموجوداتزنده،امریالزم
برایازدواجوتکثیرنس��لوادامهینس��لبشریاست،وخداوند
متع��المذکرومؤن��ثراآفریدکههریکدیگریراتکمیلکنند،
ل��ذاقانونگذارتغییرجنس��یتراحرامکردهچ��ونبافطرتالهی

مخالف��تدارد]22[.
درپاس��خشماریازفقهاءاظهارداشتهاند:اگرچهازامورفطریانسان
ازدواجوایجادنس��لاست،لکنتغییرجنس��یتازعناوینینیستکه
موجبتغییردرفطرتالهیباش��دوباآندرتضادباش��دوانس��انرا
ازانس��انیتخوددورنماید،اگرچهش��ماریازصفاتانس��انباتغییر
جنس��یت،تغییرمییابندلکندرآنحدنیس��تکهبافطرتالهیدر

تضادباشد]42و43[.

ناباروری و عقيم شدن شخص 
تغییرجنس��یتدرجنس��ّیتش��خصآثارمخربیبهوجودمیآورد
کهدرنهایتبهعقیمش��دندائمیش��خصمنتهیمیشود،زیرا
اگ��رزنتغییرجنس��یتده��دوبهمردتبدیلش��وددرواقعاورا
عقی��مکردهان��دوهمچنیناگرم��ردبهزنتبدیلگ��رددنیزاین
مس��ألهصادقاس��ت،لذایکیازامورمس��لّموقطعینزدفقهای
مذاهباس��المیاینمهماس��تکهعملتغییرجنس��ّیتموجبات
ناباروریدائموعقیمش��دنش��خصرابهدنبالدارد،لذاشماری
ازآنانبهش��دتمردمراازانجاماینعملنهینمودهاند]19و
22و23[.البتهناگفتهنمانداینکهش��ماریازآنانبراینمس��أله
قی��دیاضاف��هنمودهان��دوباعنایتب��هاینقی��دازحکمحرمت
تغیی��رجنس��ّیتتاحدودیص��رفنظرنمودهان��د،بنابرایندراین
رابطهاظهارداش��تهاند:دربعض��یمواردامکانباروریوجوددارد
واینمهمزمانیتحققمییابدکههمزمانباتغییرجنس��ّیتمرد
ب��هزن،رحمزنرانیزب��هاوبپیوندند،بنابرای��نباایناوصافو
ش��رایطنمیتوانقائلبهحرمتمطلقاینعملش��د]19و22و

23و24و25[.
دیدگاهویژهفقهایشیعهدراینرابطه:

آیتاهللجناتیدرکتاب»رسالهتوضیحالمسائل«مینویسد:
بنابراحتیاطواجب،برایزنیامردجایزنیستکهخویشتنرانازاکند

بهگونهایکهبعداًقدرتبارورینداشتهباشد]44[.
آیتاهللمکارمشیرازیدرکتاب»بحوثالفقهیهالهامه«آوردهاست:
استعمالمواردیکهموجبعقیمشدندرزنانومردانمیگردد،چه
سببآناس��تعمالقرصباشدویابستنلولههایتناسلی،ویاموارد

شبیهآن،کهآنمواردهمغیرمجازهستند]18[.
آیتاهلللنکرانیدراینبارهدرکتابمجمعالمس��ائلاظهارداشتهاند:
بهسبباینکهناباروریعیبونقصمحسوبمیشود،لذابرانسان
جایزنیستکهخویشراعقیمسازد]15[.البتهدرصورتضرورتنیز

اینحالتبیاشکالاست]19[.

منافات داشتن با  مصالح عمومی 
شماریازفقهاءاینگونهاس��تداللنمودهاندکهتغییرجنستمصالح

عمومیومنافعمردمرابهمخاطرهمیاندازد]22و23[.
دکت��رکاتوزی��اندراینزمینهآوردهاس��ت:»قواعدیکهوضعمدنی
ش��خصرادرجامعهتبیینمیکن��د،تنهابهخاطرحفظمنافعاووضع
نشدهاست،هدفمهماینگونهقواعد،تأمینمصالحعمومیاست،به
همینخاطراشخاصنمیتوانندبرخالفآنهابایگدیگرتوافقکنند،
چنانچهکهبهوس��یلهیقراردادنمیتوانتابعیتوجنسیتکسیرا

تغییرداد]49[.
ش��ماریازفقهاءدرپاس��خبهایناش��کالاظهارنمودهاند:درصورتی
کهش��خصمضطروناچارباش��دوبهانجامعملجراحیبرایتغییر
جنس��یتمبادرتورزددرواقعهیچگونهدخ��لوتصرفیدرمنافعو

مصالحعمومینکردهاست]42[.
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انواعتغییرجنسیتواحکامفقهیآنها
نوعاول:شخصیکهدارایآلتتناسلیمردانهوزنانهاست،ومیتواند

باعملجراحییکیرابردارد،اینگروهخنثینامدارد]50و51[.
خنثیازدیدگاهفقهاس��المیوعلمپزشکیدارایتقسیماتیبهشرح

ذیلمیباشد]50و51[
فقهاس��المیاش��خاصبامش��خصاتذیلرابهعن��وانخنثیتلقی

مینماید]50و51[
الف(خنثایمش��کل:بهخنثاییاطالقمیگرددکهزنیامردبودنش
مشخصنیستونسبتبهزنیامردبودناوهم،هیچگونهترجیحی
دربیننباشد]50[درخنثایمشکلنمیتوانزنرابرمردویامردرا

برزنترجیحداد]51[.
صاحب»مصطلحاتفقه«دراینزمینهبیانداشتهاند:

ظاهرآناس��تکهعملجراحیتغییرجنس��یتبرایخنثیجایز
اس��ت،پساگرب��هیکیازدوجنسمذکریامؤنثملحقش��ود
وب��هص��ورتمعینآثارآنجن��سدرویظاهرش��ود،دراین
حال��تتغییرجنس��یتص��دقمیکندوآثارش��رعیجنسجدید
)م��ردیازن(برویجاریخواهدش��دواگرآث��ارهیچکداماز
دوجنسمذکرومؤنثدرویظاهرنش��ود،وی)خنثیمش��کل(

اس��ت]11[.
لذاایشانایننوعازافرادراشایستهیتغییرجنسیتمیداند]11[.

صاحب»کلماتسدیدهفیمسائلالجدیده«دراینزمینهبیانداشته
است:

»اگرتغییرجنس��یتصدقکند،تنهادرخنثایمشکل،درصورتیکه
آلتیراقطعکندکهجنس��یتازآنپیرویمیکند،صدقخواهدکرد،
مانندخنثیکهحکمبهمردبودناوش��ود،آلتتناس��لیخودراازبیخ

برکندتاجنبهیزنانگیویتقویتشودوبهزنانبپیوندد«]28[.
آیتاهللمکارمش��یرازیبراینعقیدهاس��تکهتغییرجنسیتحقیقی

تنهادردوجنسیهاممکناست،ولذابیانداشتهاست:
»تغییرجنس��یتاگرصوریباشدجایزنیستواگرواقعیباشدکهاین
امردرافراددوجنس��یواقعمیش��ود،بهعنواندرمانوظاهرش��دن

جنسیتواقعیجایزوگاهواجباست]18[.
ب(خنثایغیرمشکل:بهخنثاییاطالقمیگرددکهمیتوانازطریق
نش��انهوعالمت،تشخیصدادکهبهکدامجنسمتصفمیگردد]7[؛

البتهخودایننوعبهدوگروهدیگرتقسیممیگردد:
1.خنث��ایاُنث��ی)زنانه(:بهخنثایغیرمش��کلیاط��القمیگرددکه
خصوصی��اتجنسمؤنثدرویغلبهدارد.اینخصوصیاتبدینقرار
است:نداش��تنریش،حمل،حیض،رقتمنی،تساویاضالع،برآمده

نبودناستخوانحلقوم...]52[.
درموردتغییرجنسیتایندستهآمدهاست:خنثایاُنثیبهخنثایی
اط��القمیگرددکهبامدنظ��رقراردادننش��انههایی،بهجنس
مؤن��ثملحقمیگ��ردد،مضافًااینکهدرای��نگونهافرادصفات
زنانگ��یبرمردانگ��یغلبهدارد.ل��ذااگردرآنهاتغییرجنس��یت
صورتگیرد،آلتتناس��لیمردانهاشمح��ذوفمیگردد،البتهدر
اینموردمیتوانازاصالحجنس��یتتعبیرکردنهتغییرجنس��یت،
زی��رادرواقعاینگونهافرادجنس��یتخودرااصالحنمودهاند.لذا

درای��نم��ورددوحالتمتص��ورمیگردد:الف(عم��لجراحیبه
منظ��ورازبینبردنآلتمردانهب(عملجراحیبهمنظورتبدیل
اوب��هم��رد.آیتاهللش��هیدمحم��دباقرصدردراینم��وردبیان
میکن��د:»خنثایغیرمش��کلبههمانجنس��یتیک��هقباًلبرای
اوثابتش��دهبودتبدیلمیش��ود،برایمثال:خنثایغیرمشکل
براس��اسعالئمواماراتش��رعیبهعنوانمردشناختهشدهبود
وبع��دازعم��لجراحیبهم��ردکاملتبدیلمیگ��رددیااینکه
خنثایغیرمش��کلقباًلبهعنوانزنش��ناختهش��دهبودوبعداز
عم��لبهزنکاملتبدیلمیش��ود،دراینحال��تهیچحکمیاز
احکامش��رعیهیاینف��ردتغییرنمیکندیاخنثایغیرمش��کلبه
غیرآندوجنستبدیلمیش��ودکهقباًلبرایاوثابتش��دهبود
]11[.ل��ذادراینحالتمیتوانگفتجنس��یتفرداصالحش��ده

اس��تنهاینکهتغییریافتهباش��د]50و51[.
تبدی��لخنث��ایاُنثیبهمردای��نتبدیلیک��یازمصادیقواقعی
تغییرجنس��یتمحس��وبمیگردد،چراکهدراینحالتزنمطلقًا
ب��هم��ردتغییرپی��دامیکند.صاح��بکتاب»کلماتس��دیدهفی
مس��ائلالجدیده«دراینب��ارهاظهارداش��تهاند:»دلیلیبرحرام
بودنای��نگونهعملجراحیوجودندارد،زی��رافردیکهبهاین
عم��لمیپردازد،پی��شازعملجزءیکیازدوصنف)مردیازن(
بودهوحکمیکیازایندوراداش��تهاست،اماپسازانجامعمل
جراح��یعنوانپیشبراوصدقنمیکند)یعنیبهعنوانمثالاگر
تبدیلبهمردش��د،دیگرنمیتوانگفتاودرواقعزناست،بلکه
دیگ��ربرویعن��وانمرداطالقمیگ��ردد(ودرنتیجهدلیلهای

اح��کامای��نعن��وانه��ماورادرب��رنمیگی��رد]28[.
2.خنث��ایمذکر)مردانه(:بهخنثاییاط��القمیگرددکهخصوصیات
جن��سمذکربیشتردرویغلبهداردازقبیل:داش��تنریش،محتلم

شدن،برجستگیاستخوانحلقوم]52و53[.
درموردتغییرجنسیتاینگروهآمدهاست:

خنث��ایمذک��ر،خنثایغیرمش��کلیاس��تکهبهجنس��یتمذکر
ملحقمیش��ود،دراینموردنیزمیت��وانگفتکهتعبیر»اصالح
جنس��یت«،صحیحاس��تنهتعبیر»تغییرجنس��یت«،زیرادراین
موردنیزباعملجراحیدرواقعجنس��یتش��خصاصالحگردیده
اس��ت.درموردحکمتغییرجنس��ّیتاینش��خصفقه��اءقائلبه
جوازش��دهاند،ل��ذااحدیازآن��اندرحکماینمس��ألهاختالفی
ب��ابقیهفقهاءندارد]11[.ش��ماریازفقهاءب��اعنایاتبهدالیل
متع��دد،ایننوعازاصالحجنس��یترااگرچهمس��تلزمامورحرام

میش��ود،جایزمیدانند]28[.
خنثیازدیدگاهپزشکیبهاشخاصذیلاطالقمیشود]54[:

الف(هرمافرودیس��مکاذبمذکر:بهخنثاییاطالقمیگرددکهدارای
شخصّیتیمردانهمیباشد،لکنآنچهازنشانههایبیرونیآنحکایت
میکند،ایناستکهآننشانههابهزنانبیشترشباهتدارد]54[.

ب(هرمافرودیس��مکاذبمؤن��ث:دقیق��ًابرعکسص��ورتقبلی
میباش��د،ولذااعضایجنس��یتیایناشخاصیامردانهاستویا

اینکهش��باهتزیادیبهمردانهدارد]54[.
ج(هرمافرودیس��محقیق��ی:بهخنثاییاط��القمیگرددکهدارای
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نش��انهیمردانهوزنانهمیباش��دولذاهمدارایبیضهمیباش��د
وه��مدارایتخم��دان]20[.درفقهاس��المیازایندوگروهبه
خنث��ایبدنیتعبی��رمیگردد]50و55[؛امامخمین��ی)ره(معتقد

اس��تکهاینگونهاش��خاصمیتوانندتغییرجنس��یتدهند]3[.
نوعدوم:شخصیکهیکآلتتناسلیمخفیوپنهانداردکهجنسیت

واقعیاوبایدباعملجراحیمشخصشود]50و51[.
نوعس��وم:ش��خصیک��هیکآل��تدارد،لک��نآلتتناس��لیویبا
ش��خصیتاشناس��ازگارمیباش��د]51[؛بهاینگروهدرعلمپزشکی

تراجنسیتییاناراضیانجنسیاطالقمیگردد]56[.
درمورداینگونهبیمارانگفتهشدهاست:بایدبیمارانمشکوکبه
مبت��البودناینبیماریراطیدورههایمتعدددرمانی،روانکاوی
ورواندرمان��یق��راردادهتادرصورتام��کان،رواندرمانیگردند
وجس��مخ��ودرابپذیرن��د،ودرصورتعدمموفقی��تایندورهی
درمانی،تش��خیصترانسسکس��والیتهآنانمس��تعجلگردیده.لذا
بایدازطریقروانپزش��کانبرایعملجراحیبهجراحانس��پرده
ش��وندتاجس��مآنهاتاحدیتبدیلبهخواستهیروانآنهاگردد

.]56[
نوعچهارم:ش��خصیکههیچکدامازآلتتناس��لیزنانهویامردانهرا
ندارد،ازدیدگاهفقهاءاینش��خصممسوحنامیدهمیشود،لذادراین

حالتجنسیتتوسطقرعهمشخصمیگردد]52[.
نوعپنجم:اش��خاصیکهدارایآلتتناس��لیمتناس��بباجنسیتشان
دارند،ومشکلروانیندارند]19و50و51[؛کهبهایندستهاصطالحًا
افرادسالماطالقمیگرددکهدرخصوصتغییرجنسیتایندستهدو
نظروج��وددارد:نظرموافقونظرمخالف.ام��امخمینی)ره(ازجمله
موافقاناس��تودراینزمینهبیانداشتهاس��ت:»ظاهرآناستکه
تغییرجنس��یتمردبهزنوزنبهمردوملحقکردنخنثیبهجنس

زنیامردباعملجراحیحرامنیست]3[.
چنانچهشخصیحقیقتًاازجنسمردیازناست،ولیمیتواندجنس
خ��ودراتغیی��ردهدوتبدیلبهجنسمخالفجنسخودبش��ود،تغییر
جنس��یت،واجبنیس��ت«]3[.البتهش��ماریازفقهاءایننوعازتغییر
جنسیرادرصورتیجایزدانستهاندکهمستلزمامرحرامیمانندلمس
ح��رامنگردد]11و28[.ای��نگروهازفقهاءبرایاثباتمدعایخودبه

دالیلزیراستنادجستهاند:
1.روایات

الف(عبداهللبنس��نانازامامص��ادق)ع(نقلمیکندکهویفرمود:
هرچیزیکهاحتمالحاللوحرامدرآناستبرایتوهمیشهحالل
است،تااینکهبهطورعینیحرامبودنآنشناختهشود،پسدراین

صورتآنراترککن]1[.
ب(مس��عدهاب��نصدقهمیگوی��د:ازامامصادق)ع(ش��نیدمکه
فرم��ود:هرچیزیبرایتوحاللاس��تتااینکهب��هطورعینی
حرامبودنآنرابشناس��یوهمهاش��یاءبرهمینرویکرد)اصالت
اباحه(،اس��تتااینکهخالفآنبرایتوآش��کارگرددیابینهبر

خ��الفآناقام��هگ��ردد]1[.
آی��تاهللخوییدرکتاب»مصباحاالصول:پیرام��وناینروایاتاین
گونهاظهارنظرنمودهاس��ت:مرادازروایاتفوقایناس��تکهتمام

اشیاءمباحهستند،تامادامیکهیقینبدانیحرامهستند،یااینکهبا
بینهحرمتآناثباتگردد]57[.

2.قاعدهتسلیط
آنچهازقاعدهیتس��لیطدرارتباطبااینمسألهمستفادمیگردد
ایناستکه:انسانمیتوانددرحدعقالنیدراموالونفسخود
تصرفواش��رافداشتهباشد.البتهمس��تندقاعدهیروایتمنقول
ومش��هور:»الناسمس��لطونعلیاموالهم«،میباشدکهشماری
ازفقه��اءبااس��تنادبهقاعدهیاولوی��تآنرادراینبحثداخل
کردهان��دواگرچهاینحدیثدرموردمالوامورمالیمیباش��د،
ولیبااس��تنادب��هقاعدهیاولویتمیتوانگفتش��املنفوسو

جانانس��اننیزمیش��ود]35[.
3.قاعدهاضطرار

هم��انگون��هکهدرمطالبپیش��ینارائهگردی��د،درصورتقرار
گرفتنانس��اندرحرجوس��ختی،احکاماولیهموضوعاتبرداشته
میش��ود،ش��ماریازفقهاءمذاهباس��المیدراینراس��تااظهار
داش��تهاند:»اضط��رارب��اپنجچیزمحققمیش��ود:خ��وفازتلف
ک��هاگرنخ��وردمیمیرد،خوفازم��رضیعنیاگرگوش��تمیته
نخوردمریضمیش��ودهرچندبداندکهنمیمیرد،خوفازضعف
ک��هموجبش��ودآدمیدرمس��افرتازقافلهعق��ببماندوباعث
مش��قتاوگردد،یااگربترس��دکهدیگریمتضررمیش��ود،مانند
زنحاملهیاش��یردهکهمیترسداگرگوش��تمیتهرانخوردجنین
دررحماوبهضررمیافتدویابچهیش��یرخوارشگرس��نهبماند،
ودرنتیج��همریضمیش��ودیامیمیرد،یامریضبترس��دکهاگر
نخوردبیماریش،طولمیکش��دیامعالجهاشس��ختمیشود،در
جمعاینصور،چنینش��خصیمضطرمحس��وبمیش��ود«]22و

23و36و59[.
4.حدیثرفع

درروای��تنبوی)ص(آمدهاس��ت:»نهچیزازامتمنبرداش��ته
ش��دهاس��ت:اش��تباهفراموش��ی،اکراهآنچهنمیدانند،آنچهبر
آنتوانای��یندارن��د،آنچهبرآنمضطرش��دهاند،حس��د،فالبد
انداختنواندیش��ههایوسوسهآمیزدربارهیمردمتازمانیکهبر

زب��اننیاوردهان��د«]59[.
شماریازفقهاءباعنایتبهاینروایتمهموسایرروایتمشابهازاین
دستاظهارداشتهاند:چوندلیلیبرحرمتتغییرجنسیتوجودندارد،
میت��وانباتکیهبرحدیثرفعحک��مآنراداخلدرحکمجوازنمود،
یعن��یمطابقحدیثرفعحکمجوازحاکمبرحرمتمس��ألهمیش��ود

.]60[
5.فق��داندلیلمعتبرجهتاثباتحرم��تآیتاهللمنتظریدرکتاب
»دراس��اتفیالمکاس��بالمحرمه«وسیدصادقش��یرازیدرکتاب
»المس��ائلالطبیه«بیانداشتهاند:فیحدنفسه،دلیلیبرحرمتتغییر
جنس��یتوجودنداردولیکناگرمقدماتتغییرجنسیتازنظرشرعی
حرامباش��د،مانندنظربهنامحرم،عورتش��خص،یالمسآن،دراین
صورتتغییرجنسّیتجایزنیستوفقطدرصورتضرورتجایزاست

]43و61[.
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روش های مختلف تغيير جنسيت 
دانشپزشکیبهسهروشدراینزمینهاقدامنمودهاست

هورمون درمانی 
ایننوعازدرمانخاصبیمارانیاس��تکهخصوصیاتجنس��یآنها
بااعمالورفتارش��انناسازگاراس��ت،دراینروشپزشکمتخصص
ب��اقویترنمودنآنهورمونکهدرجس��موروحیهیش��خصبیمار
نف��وذوتأثیربیشتریداردوهمچنینتش��دیدنمودنفعالیتهایش،
بهبیماریکجنس��یتواحداعطاءمینماید،بهنظرمیرسداینروش
درعلمپزش��کیبیشترطرفدارداشتهباش��د،زیرادراینروشمعلوم
میگرددکهکدامهورمونجنس��یباگرایشجنس��یش��خصخنثی،

بدنیسازگارتراست]56[.

عمل جراحی 
دراینروشپزشکمتخصصهماهنگباگرایشاتجسمیبیمارکه
درنتیجهآزمایشاتوتس��تهایمکررانجامگرفتهاست،جنسّیتیرا
برایبیمارانتخابمینماید،مضافًااینکهپزشکاناینروشرابرای
اش��خاصخنثایروانیتأکیدکردهاند،ولذابرایآنانعالئممصنوعی
جنسیتولیدمینمایندوجایگزینعالئمجنسیبدنیآنهامینمایند

.]56[

سایر روش ها غير از عمل جراحی 
ع��الوهبرم��واردیکهدرجهتدرم��اناینگونهبیمارانذکرش��د،
روشهاییغیرازعم��لجراحینیزوجوددارندکهبدینقراراند:الف(
رواندرمانیب(هورمونترابیج(گروهدرمانی،البتهبهاثباترسیده
اس��تکهاینروش)گروهدرمانی(ازسایرروشهابهتروهمچنینبا
موفقّیتبیشتریجهتبهبودبیمارانروبروبودهاست،زیرااینگونه
بیمارانمعمواًلبرایرفعمشکلروانیبهاینمهماقداممیکنندولذا
سایرمشکالتدیگردراولویتهایبعدیقرارمیگیرند.نهمشکالت

دیگر]56[.

انجام تغيير جنسيت 
انجاماینعملیاازجانبخودش��خصمستقیمًاانجاممیپذیرد،ویا
اینکههمسرشخصبهاینعملمبادرتمیورزد،مضافًااینکهاگر
یکیاززوجیناقدامبهتغییرجنس��یتنماید،حکمازدواجآنهاباطل
میگ��ردد]9[.عم��دهمطلبیکهعملتغییرجنس��یتراحراممیکند
عبارتاس��تازلمسعورتوبدنونظربهعورتوبدناس��تکه
اینامر،همبرایجراحوهمبرایش��خصخواهانتغییرجنس��ییت
حراماس��ت،بلکهاگربینپزشکوکس��یکهخواهانتغییرجنسیت
اس��ت،رابطهیزوجیتوجودداشتهباشد،درجوازعملجراحیبحث
وتردی��دوج��وددارد،چونبهمجردخروجیکیاززوجینازجنس��یت
خویش،ازدواجباطلمیش��ودوعملجراحی،برایآندو،درصورتی
جایزاستکهعقدازدواجباطلنشودوبعدازعملجراحیحراماست،

چونآندوبایگدیگراجنبی)نامحرم(خواهندبود]9[.
جمعیازفقهاءقائلهستندکهتغییرجنسیتتوسطهمسرجایزاستو

گفتهاند:دوطریقبرایجوازتغییرجنسیتوجودداردیاایناستکه:
پزش��کجراحبرایبیمارمحرمباشد،مثلآنجاییکهپزشکزوجیا
زوجهبیمارباش��دیااینکهفرددرجنسفعلیاش،ازنظردنیاییویا

دینیدرحرجشدیدباشد،مثلآنجاییکهفردخنثیاست]11[.

نتيجه گيری
جنس��یتمانن��دخیل��یازپدیدهاامرینس��بیاس��توافراددر
انتخ��ابجنس��یتخ��ودمخت��ارنیس��تندوعوام��لبس��یاریدر
تعیی��نآننق��شدارند؛بنابراینشایس��تهاس��تکهبهجنس��یت
وش��خصیتاینگروهازافرادجامع��ه)بیمارانتغییرجنس��یتی(
خصوصًاترانسکس��والها،بیشترموردتوجهقرارگیرد،بس��یاری
ازاف��رادب��رای��نعقیدهان��دک��ه،ترانسکس��والهاراک��هدچار
ش��دیدتریناختالالتهویتجنسیهس��تند،همجنسگراوجزء
منحرفی��نجنس��یمیدانند،درحالیکهاینافرادنیزمانندخیلی
ازبیم��اران،نیازب��هپذیرشودرماندارند.ع��دمپذیرشآنها
مش��کالتش��دیدیهمبرایخ��ودافرادوهمجامع��هبهدنبال
خواهدداش��ت،بنابراینبهترینراهکارایناس��تکهاینمسأله

رابخش��یازمس��ائلانس��انیبدانیم.
درم��وردوضعی��تتغییرجنس��یت،ازمیانس��هنظری��هیبیان
ش��دهمش��روعیتمطلق،ممنوعیتمطلقومش��روعیتمشروط،
نظریهیس��ومبااصولمس��لمپزشکیومدارکوموازینفقهی
انطب��اقبیشت��ریدارد؛بنابرای��نتغییرجنس��یتدرصورتیکه
بارعایتتماماس��تانداردهایروزپزش��کیوبرحسبتشخیص
متخص��صانجامش��ود،باقواع��دحقوقیمنطبقب��ودهوبانظم
عمومیواخالقحس��نههممغایرنیس��ت؛زیراهمانگونهکهبه
حک��ممادهی939ق.م.اگردرخنثی،عالئمجنس��یتیبرعالئم
جنسدیگرغالبباش��د،تشخیصجنس��یتواقعیاوتابعاحکام
جنس��یتیاس��تکهعالئمآنبراوغالباس��ت.اگ��رمتخصص
قاب��لاعتمادتش��خیصدهدک��هخنثیتابعیکیازدوجنس��یت
اس��ت،بهطریقاولیبایدحکمالحاقاوبهجنس��یتیباش��دکه
م��وردنظرمتخصصاس��ت.امادرم��وردافرادترانسکس��والیا
خنثیه��ایروان��ینیزدرصورتیکهپزش��کانوروانشناس��ان
بیم��اربودناوراباتوجهبهمالکهایتعیینش��ده،تش��خیص
دهن��د،بهط��وریکهنس��بتبهمعالج��هیاو،ازطری��قدیگر
ورفت��اردرمان��یو...ناامیدش��وندوراه��یجزتغییرجنس��یت
نداش��تهباش��د،میت��واننتیجهگرفتک��هباتوجهبهس��یرهی
عق��الءمبن��یبرلزومدرم��انتاحدام��کانواحادیثتش��ویق
کنندهمریضبرایمراجعهبهپزش��ک،تغییرجنس��یتاینگروه
مش��روعمیباش��د.اماتغییرجنسیتافرادس��المکههیچمشکل
جنس��یندارندغیرقانونیونامشروعاست،زیرااینعملعالوه
براینکهبهش��خصصدم��اتغیرقابلجبرانروحیوجس��می
)عقی��مش��دن(واردمیکن��دوباعثقطعنس��لویمیش��ود،
هزینههایس��نگینینیزبرایاودرپیخواهدداش��تکهمخالف
اخالقحس��نهونظماجتماعیاس��ت.درصورتیکهاگرشخص
مطاب��قاس��تانداردهایپزش��کی،تغییرجنس��یتدهد،حقدارد
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تقاضایاصالحشناس��نامهخودازدادگاههایدادگس��تریکندتا
جنس��یتونامجدیدخودرادرآندرجکند.

ازآنج��اک��هزنوم��رددربس��یاریازاحکامفقه��یوحقوقی
تفاوتهایزیادیبایکدیگردارند،پسازحصولتغییرجنس��یت،
آثاروتبعاتفراوانیبرایندگرگونیمترتبمیش��ودوبسیاریاز
احکامیکهش��خص،س��ابقًاملزمبهرعایتآنهابودبهسبباین

تغییرعوضمیش��ودولذامیتوانگفتجنسیتفعلیفردمالک
تعلقتکالیفبرویاززمانتحققتغییرجنس��یتمیباش��د.

بررسیهایانجامشدهحاکیازایناستکهازجهتقانونیتاکنون
هیچاقداممؤثریدرزمینهیتصویبقوانینحمایتیازبیمارانتغییر
جنس��یتیوقانونمندکردنشرایطتغییرجنسیتانجامنشدهاست،به

همینخاطرخالءقانونیش��دیداًآش��کاروملموساس��ت.
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