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مقاله مروری

بررسی حکم فقهی و پزشکی تغییر جنسیّت
فتح اهلل قربانی ،⃰ 1مریم ملحان ،1حسین نمازی فر

1

 .1گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران.

دریافت مقاله ،1390/8/3 :پذیرش مقاله1390/10/5 :

چکیده
با رشد و گسترش چشم گیر دانش پزشکی ،شاهد پیدایش مسائل جدیدی در حوزه ی علوم پزشکی هستیم .از جمله این مسائل پیوند اعضاء ،سقط
جنین ،تغییر جنس��یت ،تش��ریح جس��د ،تلقیح مصنوعی و بیع خون ،می باشد .دانستن احکام این عناوین مورد توجه مردم و پزشکان دین مدار است.
یکی از این مسائل ،موضوع تغییر جنسیت می باشد ،که از موضوعات مستحدثه و سؤال برانگیز است ،و طرح آن موجب عکس العمل هایی از جانب
فقهاء گردیده است .در این خصوص سؤاالتی مطرح می باشد از قبیل اینکه :آیا تغییر جنسیت مشروع است یا  خیر؟  و به فرض جواز این حکم چه
ش��رایطی دارد ؟ و آیا در صورت حکم به جواز  ،این عمل دخالت در خلقت الهی نیس��ت ؟ ما در این تحقیق برآنیم تا با اس��تناد به دالیل و مستندات
فقهی ،مشروعیت نسبی تغییر جنسیت را بررسی کرده  و به پاره ای شبهات مربوط در این مورد پاسخ دهیم.

کلید واژهها :تغییر جنسیت ،خنثای روانی ،جواز مشروط ،حرمت مطلق ،دوجنسیتی.

مقدمه

ب��ا توجه به نقش مهمی که جنس��یت در زندگی ش��خصی و اجتماعی
بش��ر دارد و با عنایت ب��ه حقوقی که به هر یک از دو جنس��یت مذکر
و مونث تعلق میگیرد ،ضروری اس��ت که موضوع تغییر جنس��یت که
در علم پزش��کی ،موضوعی مس��لم اس��ت از لحاظ فقهی و حقوقی نیز
مورد بررسی قرار بگیرد .امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان،
دربارهی ش��رایط و پیامده��ای حقوقی این موضوع مق��ررات و قوانین
خاصی وضع ش��ده اس��ت .ولی در حق��وق ایران ،در این ب��اره تاکنون
مقررات خاصی وضع نشده است؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ نصی
در مورد تغییر جنس��یت در قوانین موضوعه وجود ندارد ،بس��یار مشکل
اس��ت که به ت��وان از اطالق و عموم اصول کلی حقوق و س��ایر منابع
فقه��ی ،حکم موارد احکام فقهی و حقوقی تغییر جنس��یت را اس��تنتاج
کرد.
ب��ا س��یری در منابع فقهی در اکثر بابهای فقهی همیش��ه س��خن از
اش��خاص خنث��ی و اح��کام آنها رفته اس��ت ،لذا باید گف��ت بحث در
م��ورد افراد خنثی ،قدمتش به زمان حضرت علی(ع) میرس��د آنگاه که
ایشان دس��تور دادند زنی از قید و علقهی ازدواج با پسر عمویش خارج
گردد[.]1
با این وجود بحث تغییر جنسیت پدیدهای است نوظهور و قدمت چندانی

ندارد ،مضاف ًا اینکه در دهههای اخیر تغییر جنسیت توسط عمل جراحی
میسر گشته است ،و به وسیلهی آن اشخاصی چون :خنثی (دو جنسی)،
اش��خاصی که دارای جنس��یتی پنهان دارند و همچنین اش��خاصی که
ویژگیهای جنس��یتی آنها با ش��خصیت خارجی آنها ناسازگار است
که در اصطالح علم پزش��کی به آنها «فراجنسیتی» ،نامیده میشوند،
جنس��یت خود را تغییر دادند و به جنسیت هماهنگ با گرایشات جنسی
خود تبدیل شدند.
لذا آنچه میتوان در مورد تغییر جنس��یت گفت این اس��ت که هویت و
ش��هرت و جنسیت شخص ،به طور واقعی تغییر مییابد ،از دیدگاه علم
پزشکی کسانی میتوانند تغییر جنسیت بدهند که دارای دو شرط باشند،
یکی آن که ش��خص خنثی باشد ،البته خنثایی که دارای عالئم جنسی
مردانه و زنانه باش��د ،دوم این که فردی باشد که نشانههای شخصیتی
او با جنسیتاش سازگاری ندارد[.]2
طبق دیدگاه پزشکان و حقوقدانان ،هر شخصی موضوع تغییر جنسیت
قرار نمیگیرد ،بلکه اگر شخصی خودسرانه به این عمل مبادرت ورزد ،با
مشکالت و تبعات منفی حاصل از آن روبرو خواهد شد که زندگی خود
را تحت شعاع قرار میدهد ]2[.امام خمینی(ره) در این راستا میفرمایند:
هر کس میل به تغییر جنس��یت داشته باشد میتواند موضوع و ماهیت
این عمل قرار گیرد]3[.
مفهوم لغوی تغییر جنس��یت از نظر واژ هشناس��ی ،علمای لغت تغییر

امام خمینی(ره) -بخش مدیریت کدپستی 36415-65919-:شماره تماس09189229185:

 .1التغییر هو احداث شی لم یکن قبله
غیر الشیء َح َّوله و بّ ّدلَه به غیره ،جعله غیر ما کان
َ .2
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جنس��یت را متشکل از دو جزء «تغییر» و «جنسیت» دانستهاند ،در
تعری��ف لغوی «تغییر» آمده اس��ت :تغییر یعنی ایجاد کردن ش��یء
ب��ر خالف حالت قبلش ،به گونهای ک��ه از نظر فیزیکی و روحی با
قبل��ش متفاوت باش��د[ ،]4همچنین در این باره آمده اس��ت :تغییر
یعنی :حال و حالت ش��یء را به حال و حالت��ی دیگر برگردانیم که
با قبلش متفاوت باش��د]5[.1؛ لذا آ نچه که در مورد تغییر در شیء
میتوان گفت آن اس��ت که آن را در یک ش��یء و چیز دیگر تغییر
بدهی��م ی��ا آن را به غیر آن مبدل س��ازیم 2.بنابرای��ن «تغیر» در
اصط�لاح ب��ه معنای انتقال چی��زی ازحالتی به حالتی دیگر اس��ت
[.]6
جنس��یت نی��ز از حی��ث لغ��وی یعنی :آن حال��ت و ماهیت��ی که از
ش��خص حکایت مینماید ،که حاالت و تمایالت ش��خص توس��ط
جنس��یتاش بروز و نمود پی��دا مینماید ،بنابراین «جنس��یت» در
اصط�لاح ب��ه الگوی خصوصی��ات جنس��ی زیس��تی،کروموزو مها،
دس��تگاه تناسلی خارجی ،غدد جنس��ی و خصوصیات ثانویه شخص
اط�لاقمیگ��ردد.
مفهوم اصطالحی تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و علم پزشکی
فقهاء و متخصصینی که در این موضوع به بحث پرداختهاند و همچنین
نظرات��ی ارائ��ه نمودهاند ،در م��ورد تعریف و ماهیت آن کمتر س��خن
گفتهاند ،شاید علت این باشد که آنها در این اندیشه بودهاند که معنای
اصطالح��ی آن از معنای لغویاش دور نیس��ت به عنوان مثال صاحب
کتاب «مصطلحات فقه» در این رابطه میگوید :تعریف تغییر جنس��یت
در مفهوم لغوی آن بارز و روشن است[.]7
در فقه معاصر ش��یعه تعریفی که پیرامون تغییر جنس��یت ارائه شده
اس��ت با س��بک و صیاغ علم پزش��کی بسیار ش��باهت دارد .برای
مث��ال یک��ی از فقهای معاصر ای��ن گونه اظهار م��یدارد :تغییر در
ویژگیه��ای آناتومی و فیزیولوژیکی مرد یا زن به وس��یلهی عمل
جراح��ی و هورمون درمانی به منظور ش��باهت ب��ا جنس مقابل را
تغییر جنس��یت گویند[.]8
صاحب کتاب «الفقه و المس��ائل الطبیه» در این راس��تا میگوید :تغییر
جنس��یت یعنی :مبدل ش��دن مرد به زن و یا عکس آن است ،و در هر
کدام از این موارد پزشکان بنا به تشخیص خود به عمل جراحی مبادرت
میورزند[ .]9ش��ماری از فقهاء بر این عقیدهاند که تغییر جنسیت یعنی
تبدیل جنسیت« :تغییر جنسیت فرد ،مانند تبدیل مرد به زن و بالعکس
میباش��د» [ .]10و ای��ن ک��ه در این صورت مرد بتوان��د خود را به زن
تبدی��ل نماید [ .]11همچنین فقهاء معتقدند اگر جنس��یت فرد توس��ط
جنس��یت
عمل جراحی تغییر کند در واقع مصداق واقعی تبدیل  و تغییر
ّ
است[.]12
اصط�لاح تغییر جنس��یت از عنوانها و اصطالحات جدیدی اس��ت
ک��ه در متون دینی و بیان فقهای ش��یعه و اهل س��نت ،کمتر مورد
بررس��ی قرار گرفته است ،مضاف ًا این که در کتب فقهای قدیم حتی
تعریفی از این موضوع به میان نیامده اس��ت .لکن شماری از فقهای
معاصر به تعریف و بررسی این اصطالح پرداختهاند ،برای مثال امام
خمینی(ره) در این راس��تا بیان نمودهاند« :تغییر جنس��یت مرد به زن
و زن ب��ه مرد و ملحق ک��ردن خنثی به جنس مرد ی��ا زن ،با عمل

جراحی حرام نیس��ت»[.]3
امام خمینی(ره) تغییر جنسیت را محدود به شقوق ذیل میداند:
 .1تبدی��ل م��رد به زن  .2تبدیل زن به م��رد  .3تبدیل خنثی به مرد .4
تبدیل خنثی به زن
فقهای معاصر شیعه؛ تغییر جنسیت را« :تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن
ب��ه مرد» دانس��تهاند[ 7و  9و 10و12 11و ]13و در خصوص علت آن
بیان داشتهاند   :
«إذ ق��د یخطر فی البال وج��ود المصلحه فی تحوی��ل جنس الحیوان
أیض ًا» [ .]11این گونه به نظر خطور میکند که در تغییر جنس��یت هم
باید رعایت مصلحت شود [.]13
آنچه که از س��خنان و بیانات این گروه از فقیهان مستفاد میشود این
جنس��یت
نکته اس��ت که آنان به نحو موجبه جزئیه قائل به جواز تغییر
ّ
هس��تند به همین دلیل اظهار داش��تهاند :تغییر جنسیت فقط برای غیر
انس��ان جایز اس��ت مث ً
جنس��یت حیوانی را تغییر دهیم ،لکن
ال این که
ّ
تجویز این مهم برای انسان با اشکال مواجه است[11و 12و .]13
حکم فقهی تغییر جنسیت در مورد حکم فقهی تغییر جنسیت سه دیدگاه
از جانب فقهای شیعه و اهل سنت مطرح گردیده است[:]14
 .1وجوب   
 .2جواز مشروط
 .3حرمت مطلق[  ]14
وجوب
برخی از فقهاء بر این عقیدهاند که تغییر جنس��یت در مواردی واجب
میگ��ردد و آن در صورت��ی اس��ت ک��ه انجام عم��ل واجب و ترک
محرم��ات منوط به انج��ام دادن عمل جراحی جهت تغییر جنس��یت
و تعیی��ن جنس��یت معین وی باش��د[15و  16و  .]17بنابراین زمانی
جنس��یت قائل ش��د که حائز این ش��رایط
میت��وان به وجوب تغییر
ّ
باش��د .1 :بر انجام این تغییر منفعت عقالیی مترتب  باش��د  .2انجام
جنس��یت شخص باشد.
دادن تکالیف ش��رعی منوط به تعیین قطعی
ّ
آیت اهلل م��کارم در کتاب «بحوث الفقهیه الهامه» در همین راس��تا
اظهار داش��تهاند :به طور کلی دوجنس��یها (به چهار) دس��ته تقسیم
میگردن��د[:]18
 .1دو جنس��یهای حقیقی که هم بیضه و هم تخمدان دارند و بسته به
آن که مشخصات مردانه در آنها قویتر باشد یا زنانه ،با عمل جراحی
به صورت مرد یا زن در خواهند آمد[.]18
 .2ش��به دو جنس��یها ،با ظاهر زنانه که در حقیقت مرد هس��تند و
به آس��انی درمان میش��وند و جن��س حقیقی خود را پی��دا خواهند
ک��رد[.]18
 .3ش��به دوجنسیها ،با ظاهر مردانه که واقع ًا زن هستند و با درمان به
جنس واقعی خود دست خواهند یافت[.]18
 .4افرادی که عدم رشد غدد جنسی دارند[.]18
ل��ذا انج��ام دادن عمل جراحی در اش��خاص دس��تهی چه��ارم واجب
است[.]16
ایش��ان در یکی از استفتائاتش��ان در این رابطه آورد هاند :دختری
از کودک��ی لباس مردانه میپوش��یده و حاال که بزرگ ش��ده خود

قربانی و همکاران  /طب و تزکیه 37-27 )1391( 1

را م��رد میداند و با اس��تفاده از داروهای ش��یمیایی حالت مردانه
در او ایجاد شده و با مراجعه به پزشک درخواس��ت تغییر جنسیت
خ��ود را نموده ،آیا پزش��ک مجاز به تغییر جنس��یت او میباش��د؟
ایش��ان در جواب این مس��أله در کتاب «البحوث الفقهیه الهامه»
مینویس��ند :تغییر جنس��یت در صورتی که صوری باشد و فاید هی
عقالیی بر آن مترتب نگردد جایز نمیباش��د ،لکن در صورتی که
واقعی باش��د که البته این امر در افراد دو جنس��ی واقع میش��ود،
و لذا جهت درمان و ظاهر ش��دن جنس��یت واقع��ی جایز و گاهی
نیز واجب اس��ت [ .]18از دی��دگاه فقه��اء و حقو قدانان عملی از
لحاظ فقهی و حقوقی نافذ اس��ت که دارای ی��ک منفعت عقالیی
باش��د[19و .]20
جواز مشروط
امام خمینی(ره) در این خصوص بیان داش��تهاند« :تغییر جنس��یت
مرد به زن و زن به مرد و ملحق نمودن خنثی به جنس زن یا مرد
با عمل جراحی حرام نیس��ت» ،ایش��ان در یکی از استفتائاتش��ان
در ای��ن زمینه مینویس��ند :اگر زنی در خ��ود تمایالتی هم چون
تمای�لات م��ردان ی��ا برخی از آثار م��ردی ببیند ،یا ش��خصی در
خ��ود تمای�لات جنس مخالف ی��ا بعضی از آثار جن��س مخالف را
مش��اهده کند واجب اس��ت تغییر جنسیت دهد یا خیر؟ و در جواب
این اس��تفتاء مقرر میدارند« :چنان چه ش��خصی حقیقت ًا از جنس
مرد یا زن اس��ت ولی میتواند جنس خ��ود را تغییر دهد و تبدیل
ب��ه جنس مخالف جنس واقعی خود ش��ود ای��ن عمل بر او واجب
نیس��ت»[  .]3
دیدگاه فقهاء شیعه
صاح��ب کتاب «جامع المس��ائل» اظهار داش��تهاند« :اف��راد خنثی
میتوانن��د با عمل جراح��ی خود را تبدیل به زن یا مرد کنند ،و بعد
از این که با عمل جراحی ،جنس��یـّت جدید معین ش��د ،تمام احکام
آن جن��س را خواهند داش��ت و میتوانند با دیگ��ری ازدواج کنند،
یعن��ی اگر زن اس��ت تزویجش با مردی دیگر مجاز و بی اش��کال
اس��ت ،و اگر مرد است میتواند زنی را به عقد خود درآورد»[.]15
آیت اهلل یوسف صانعی اظهار داش��تهاند :این گونه تغییر جنسیتها
که به مش��خص ش��دن جنس واقعی برای خنثی منجر میش��ود ،و
مفس��د هی خارجیه ندارد ،حرام نیس��ت[.]10
صاحب «المس��ائل المستحدثه» مینویس��د :و اما خنثی ،چون احتمال
ذکوریت (مرد بودن) و انوثیت (زن بودن) در آن وجود دارد ،الزم اس��ت
به پزش��ک متخصص رجوع کند تا ب��ا عمل جراحی مرد یا زن بودنش
مشخص شود[.]21
صاحب «اجوبه االستفتائات» در این باره مینویسد :اگر مقصود ،سؤال
از تغییر جنس��یت است ،اگر این عمل درس��ت انجام شود و واقع ًا تغییر
جنس��یت محقق شده باش��د؛ یعنی زن ،مرد شود یا مرد ،زن شود؛ خواه
کسی که تغییر جنسیت داده ،مرد باشد یا زن یا دو جنسی؛ یعنی خنثی
و خواه خنثای مشکل باشد یا غیر مشکل ،این عمل جایز است[.]16
دیدگاه فقهاء اهل سنت
فقهای اهل س��نت بر این مهم اتفاق نظر دارند که تغییر جنس��یت
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به طور مطلق برای هر کس��ی جایز نیست ،بلکه حکم جواز شامل
افراد خنثی و دو جنس��یها میش��ود .محمد کنعانی صاحب کتاب
«الموس��وعه الطبی��ه الفقی��ه» ،در این زمینه بیان داش��ته اس��ت:
همان��ا قانو نگذار الهی ،تغییر جنس��یت را حرام کرده اس��ت چون
تغیی��ر جنس��یت مخالف فطرت الهی اس��ت ،ولی از ای��ن تحریم،
برخی حاالت اس��تثناء ش��ده اس��ت مانند خنثی که در وی هر دو
آلت تناس��لی مردانه و زنانه به گونهی متفاوت وجود دارد لذا این
حالت موجب اضطرا بها و تش��ویشهایی در جسم و روح شخص
خنث��ی میگردد -پ��س در این گونه حاالت ،عم��ل جراحی برای
تغییر جنس��یت خنثی به جنس مناس��ب ،طبق تش��خیص پزش��ک
جایز اس��ت[ .]22البته در این رابطه نباید این گونه استنباط شود
ک��ه با عمل جراحی ش��خص خنث��ی به خلقت باری تعالی دس��ت
برد های��م و در آن دخ��ل و تص��رف نمود هایم ،زی��را درد و رنجی
که ش��خص خنثی در این راس��تا متحمل میش��ود مجوزی است
جه��ت عم��ل جراحی و رهای��ی از این وضعیت ،اگ��ر هم دخل و
تصرفی صورت گرفته باش��د در جهت بهبود بیمار اس��ت که هیچ
عاقل��ی این امر را غی��ر عاقالنه نمیدان��د[ .]22همچنین با توجه
ب��ه قاعد هی «ال ض��رر و ال ضرار فی االس�لام» ،میتوان گفت
وج��ود ضرر در اس�لام منتفی گردیده اس��ت  .و نیز ب��ا توجه به
اینکه مش��خص ش��دن هویت ش��خصی جهت امور ش��رعی الزم
اس��ت ،لذا ش��خص خنثی درحال��ت برزخی وج��ود دارد که برای
انج��ام دادن اعمال ش��رعی خود بالتکلیف اس��ت ،ل��ذا اگر عمل
جراحی انجام دهد و هویت خود را مش��خص نماید ،این مش��کل
نی��زمرتف��عمیگ��ردد[.]23

ادله و مستندات

شخص خنثی گرفتار نوعی از دوگانگی شخصیتی است
در فقه اس�لامی پیرامون عقد نکاح مش��هور اس��ت که طرفین (زوج و
زوجه) ،باید جنسیت حقیقی و مشخص داشته باشند لذا به دلیل این که
افراد خنثی دارای جنسیت دوگانه هستند لذا ازدواج آنها چه به صورت
دائم و موقت حرام اس��ت ،و اگر طرفین ب��ا علم و آگاهی به حرمت به
ازدواج مبادرت ورزند بر هم دیگر حرام ابدی میش��وند ،بنابراین برای
جنس��یت برای این دسته از
رفع این مش��کل چارهای جز تجویز تغییر
ّ
افراد نداریم[7و 11و 12و .]24
قاعده اضطرار
یک��ی از قواع��د مطرح در فق��ه که مبن��ای آن برگرفت��ه از آیات
و روای��ات متعدد میباش��د قاعد هی اضطرار اس��ت ،ب��ا این پیش
فرض ش��خص خنثی به مثابه ش��خص مضطری است که چارهای
جز تغییر جنس��یت ن��دارد تا از برزخ دوگانگی بیرون آیند .مس��تند
قاع��د هی اضط��رار برخی از آی��ات قرآنی و روایات اس��ت[ .]1لذا
میتوان گفت خنثای مش��کل مصداق واقعی مضطر است و ادلهی
این قاعده ش��امل وی نیز میش��ود ،و لذا تغییر جنسیت برای وی
به لحاظ ضرورت و خارج ش��دن از حالت اضطرار الزم اس��ت ،لذا
میتوان��د با عمل جراحی اقدام به رفع آن نماید .ش��ماری از فقهاء
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و حقو قدانان با اس��تناد به این قاعده قائل به وجوب تغییر جنسیت
در افراد خنثی ش��د هاند[22و .]25
قاعده نفی عسر و حرج
فقهاء با اس��تناد ب��ه قاعد هی مذکور ب��ر این عقید هان��د که هرگاه
بر انس��ان مش��کل غیر قاب��ل تحملی مس��تولی گردد حک��م اولیه
موضوعات برداش��ته میشود و بر آن عنوان ثانویه حاکم میگردد،
یعن��ی در ش��رایط اضطراری حک��م ثانویه ب��ر حکم اولی��ه حاکم
میگ��ردد لذا اگر حکم اولیهی مس��أله حرمت باش��د با پدید آمدن
اضط��رار حالل و حداق��ل مباح میگردد[ .]26ش��ماری از آیات و
روایات وجود عس��ر و حرج را نفی نمود هاند« :و ما جعل علیکم فی
الدی��ن من حرج» [حج« .]78 ،یرید اهلل بکم الیس��ر و ال یرید بکم  
العس��ر» [بق��ره .]185 ،با عنایت به آیات ش��ریفهی قرآن میتوان
گفت در دین اس�لام احکام َح َرجی برداش��ته ش��ده است و لذا این
گونه احکام در دین اس�لام تش��ریع نگردیده اس��ت [.]25
صاح��ب «منه��اج الصالحی��ن» ،در این باره اظهار داش��ته اس��ت  :
«اینکه فرد از ناحیهی جنس��یت فعلیاش ،و قبل از تغییر جنس��یت،
چه دنیوی و چه دینی در دش��واری و مش��کل ش��دید باشد ،مانند
آن جایی که ش��خصی خنثی باش��د ،او از جهت رعایت احتیا طهای
ش��رعی در سختی ش��دید اس��ت او میخواهد به جنس مرد یا زن
تغییر جنس��یت دهد تا به صورت معین و مش��خص و به عنوان مرد
یا زن وظایف ش��رعی خویش را انجام ده��د[ .]11در نتیجه ،چون
خنثی مش��کل نمیتواند با هیچ شخصی ازدواج کند لذا این ضرری
اس��ت غیر قابل تحمل[ .]11و اگر وی به اقدام به تغیییر جنس��یت
نماید این گونه حر جها از وی برداش��ته میش��ود [.]11
قاعدهی تسلیط
قاعد هی تس��لیط یکی از قواعد مس��لّم فقه اس�لامی اس��ت که از
آن تعبی��ر به قاعده «مالکیت» نیز میش��ود ،این قاعده مس��تقیم ًا
از روایت مش��هور «الناس مس��لطون علی اموالهم» 1گرفته ش��ده
اس��ت ،مطابق این قاعده ،انس��ان مالک جان و مال خویش بوده و
تا حد عقالیی ،اخالقی و انس��انی میتواند در آ نها دخل و تصرف
نمای��د ،مضاف�� ًا این که تص��رف در جان و مال نبای��د به انداز های
باش��د که تدوام حیات شخص را با تهدید روبرو سازد با این لحاظ
و الگ��و چنانچ��ه تغییر جنس��یت ضرری به انس��ان وارد نکند جایز
اس��ت [.]27
صاحب کت��اب «مصطلحات فق��ه» در این زمینه بیان داش��تهاند
« ظاهر آن اس��ت ک��ه عمل جراحی تغییر جنس��یت ب��رای خنثی
جایز اس��ت ،پ��س اگر به یکی از دو جنس مذکر ی��ا مؤنث ملحق
ش��ود و به صورت معین آثار آن جنس در وی ظاهر شود ،در این
حال��ت تغییر جنس��یت ص��دق میکند و آثار ش��رعی جنس جدید
(م��رد یا زن) بر وی جاری خواهد ش��د و اگر آث��ار هیچ کدام از
دو جنس مذکر و مؤنث در وی ظاهر نش��ود ،وی  خنثای مش��کل
اس��ت» [.]7
صاحب کتاب «کلمات س��دیده فی مسائل الجدیده» در این زمینه بیان

داش��ته است« :اگر تغییر جنسیت صدق کند ،تنها در خنثای مشکل ،در
صورتی که آلتی را قطع کنند که جنس��یت از آن پیروی میکند ،صدق
خواهد کرد ،مانند خنثی که حکم به مرد بودن او ش��ود ،آلت تناس��لی
خود را ازبیخ برکند تا جنبه زنانگی وی تقویت شود و به زنان بپیوندد»
[.]28
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در کتاب «رس��اله االستفتائات» بر این عقیده
اس��ت که تغییر جنسیت حقیقی تنها در دو جنسیها ممکن است ،و لذا
بیان داش��ته است« :تغییر جنس��یت اگر صوری باشد جایز نیست و اگر
واقعی باش��د که این امر در افراد دو جنس��ی واقع میش��ود ،به عنوان
درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعی جایز و گاه واجب است[.]29
 .3حرمت مطلق  
آیت اهلل س��ید صادق ش��یرازی  از مراجع تقلید بر این عقیده است که
تغییر جنس��یت برای کشف جنس��یت و یا اظهار جنسیت پنهان انسان،
جایز نیست لکن این مهم فقط در حیوانات مجاز است [.]30
ایش��ان در یک��ی از اس��تفتائاتش در این رابطه بیان نموده اس��ت:
خنثای کاذب یعنی کس��ی که مث ً
ال از نظر وراثتی مرد اس��ت ،ولی
آلت خارجی و ظاهری وی مخالف آن اس��ت و یا برعکس آن ،اگر
از طریق بررس��ی و تحقیق معلوم شود که در واقع مرد هستند اگر
چه ش��کل ظاهری آنان زن اس��ت ،آیا در ای��ن حالت از بین بردن
عالئ��م مردان��ه و الحاق وی ب��ه زن خالص جایز اس��ت یا خیر؟ و
همی��نط��ورعک��سآن؟[.]30
ایش��ان در جواب بیان داش��تهاند :تغییر جنس��یت مرد ب��ه زن و تغییر
جنس��یت زن به مرد جایز نیس��ت ،لکن تغییر جنس��یت در حیوانات بی
اش��کال اس��ت [ ،]30در مورد ازدواج و نکاح این اف��راد این گونه آمده
اس��ت :بهتر آن اس��ت که خنثای مش��کل که مرد بودن یا زن بودنش
مش��خص نیس��ت ،جنس��یت مردانه انتخاب کند پس یا خودش را مرد
بداند و با دیگران به عنوان مرد تعامل داشته باشد ،و یا این که جنسیت
زنان��ه را برگزین��د ،پس خودش را زن بداند و ب��ا دیگران به عنوان زن
تعامل داشته باشد[.]30
ش��ماری از فقهاء بر ای��ن عقید هاند ،حتی اگر تغییر جنس��یت حرام
باش��د و لذا بایس��تی با عمل جراح��ی اقدام به تغییر جنس��یت فرد
خنث��ی نماییم ،زیرا این عمل در جهت اصالح وی میباش��د[ 17و
.]18
ادله و مستندات
ش��ماری از فقه��اء ش��یعه و  اهل س��نت که قائل به حرم��ت تغییر
جنس��یت هس��تند در تعلی��ل دیدگاه خود بی��ان نمودهاند ک��ه تغییر
جنس��یت موجب تغیی��ر در خلقت الهی  میش��ود ،آن گونه که آلت
تناس��لی مردان��ه و زنانه اگر چه از نظر خلق��ت  الهی کامل و بدون
نقص است یکی به دیگری تبدیل میشود ،بنابراین این امر مشروع
و مورد پسند نیست ،و هر کسی این کار را انجام دهد ،مرتکب حرام
ش��ده و مس��تحق مجازات میباش��د ،چون این کار تغییر در خلقت
خدا اس��ت و خداوند س��بحان این کار را حرام نموده است ،همچنان
ک��ه خداوند در قرآن کریم از قول ش��یطان میگوی��د :به تحقیق به
انسانها دس��تور میدهیم ،پس خلق (انس��انها) ،اعمال و کارهای
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خدا را تغییر میدهند[.]22
ش��ماری از فقهای شیعه از جمله س��ید صادق شیرازی[ ]31و سید عبد
االعلی س��بزواری[]32؛ هر نوع تغییر در انس��ان و حیوان و گیاهان را
ممنوع دانس��تهاند .این گروه از فقهاء تغییر جنس��یت را  مشمول تغییر
در خلقت الهی دانس��تهاند البته در نظر این گروه تغییر جنسیت در مورد
افراد خنثی اشکالی ندارد[.]31
ایجاد اخالل در خلقت الهی
نوع��ی دیگ��ر از اخالل در خلق��ت خداوند تغییر در کاربری اش��یاء
و امث��ال آن میباش��ند ک��ه از دیدگاه ش��ماری از فقه��اء تغییر در
خلقت خداوند محس��وب میش��ود[ ،]13که با توجه به نص صریح
لق ا هللِ» ش��یطان گفت :من انس��ا نها
آی��هی کریم��ه « َفلَ ُیغ َِّی ُر َّن خَ َ
را گم��راه میکنم و به آ نها دس��تور میدهم ک��ه آفرینش (پاک)
خدایی را تغییر دهند[نس��اء .]119 ،این امر مذموم شمرده میشود،
بنابرای��ن آ نچ��ه از این آیهی کریمه مس��تفاد میگ��ردد این مهم
اس��ت که :برخی اش��یاء ب��ه منظوری خاص و ب��رای امور ویژ ها ی
س��اخته ش��د هاند و هرگاه انس��ان در آ نها تغییراتی به وجود آورند
ک��ه از اص��ل اولیهی خ��ود متفاوت باش��ند ،تغیی��ر در خلقت الهی
محس��وب میش��ود ،برای مثال گاوها برای استفاده از گوشت و یا
س��واری آفریده ش��د هاند و هرگاه انسا نها ،به خیال واهی آن را بر
خ��ود حرام کنند ،تش��ریع و بدعت گذاری بوده و ای��ن گونه تغییر
مذموم و ناپس��ند اس��ت[  .]13
شبیه شدن زن و مرد به یکدیکر و بالعکس
در روای��ات متعدد ،زنان و مردانی که خود را ش��بیه جنس مخالفش��ان
نمودهان��د مورد مذمت و نکوهش ق��رار گرفتهاند ،مانند« :و قد ورد فی
الصحیح ایض ًا« :لعن رس��ول اهلل (ص) ،المتش��بهین من الرجال بالنساء
و المتش��بهات من النساء بالرجال» رسول اهلل ( ص) ،مردان و زنانی را
ک��ه خود را ش��بیه یگدیگر میکنند مورد لعن قرار داده اس��ت[1و 33و
 .]34ش��ماری از فقهای ش��یعه نیز در تعلیل حرمت تغییر جنس��یت به
روایت فوق اس��تناد جس��تهاند[20و 27و 35و 36و 37و 38و 39و 40و
41و .]42
در صحیح مس��لم در رابطه با این قضیه آمده اس��ت :رس��ول اهلل
(ص) مردانی را که خود را ش��بیه زن��ان درآورد هاند ،و زنانی که
خود را ش��بیه مردان میکنند لعنت کرده اس��ت .لذا میتوان این
گونه اس��تدالل نمود ک��ه در دینی که به ظاهر اش��خاص آنقدر
اهمی��ت داده میش��ود ،دیگر جایی برای قائل ش��دن ب��ه حلیت
تغییر جنس��یت ک��ه یک امر باطنی اس��ت ،باق��ی نمیماند[ 40و
.]41
منجر شدن به حرمت و معصیت
یکی از محرمات ش��رعی نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم است
[ 18و  20و 21و  ،]22قرآن کریم در این راستا میفرماید:
« ُق��ل للمومنی��ن یغضوا من ابصارهم و یحفظ��وا فروجهم ذلک أزکی
خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضضن من ابصلرهن و
لهم َّ
أن اهلل ٌ

31

فروجهن» [نور.]31-30،
یحفظن
ّ
ای پیامب��ر به مومنان بگو :چش��مهای خ��ود را از نگاه ب��ه نامحرمان
فروگیرن��د و عف��اف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزهتر اس��ت،
و خداون��د از آنچه انجام میدهند آگاه اس��ت و به زن��ان با ایمان بگو:
چش��مهای خ��ود را از نگاه ه��وس آلود فرو گیرن��د و دامان خویش را
حفظ کنند.
در این زمینه نیز روایاتی وارد شده است:
 .1إذا إغتسل أحدکم فلیحاذر علی عورته[]1
هرگاه یکی از شما خود را میشوید عورت خویش را بپوشاند.
 .2عن النبی(ص) یا علی ،ایاک و دخول الحمام بغیر مئزر ،معلون الناظر
والمنظور إلیه[.]1
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود :ای علی (ع) هرگز بدون پوشش
وارد حمام مشو ،نگاه شونده و نگاه کننده به عورت ملعونند.
در نق��د این مس��تند میتوان با اس��تناد به قاعدهی «الض��رورات تبیح
المع��ذورات» گفت :تمام حرامهای الهی هنگام اضطرار و ناچاری برای
انسان مباح میگردند و گویی که اص ً
ال امر و مسألهی حرامی رخ نداده
اس��ت[16و  46و 47و  .]48همچنی��ن در این مورد روایاتی وجود دارند
که بیانگر این مهم  هس��تند که اگر پزشک جهت مداوای مریض ناچار
ش��ود که به عورت وی نظر اندازد ،مرتکب حرمت نش��ده است [ 18و
 19و .]21
روایات ذیل ،نظر انداختن پزشک به عورت بیمار را جهت درمان تجویز
مینماید     :
 .1عن الباقر(ع) :أنه س��ئل عن المرأه تصیبها العلل فی جسدها أیصلح
أن ییعالجها الرجل ،قال :إذا اضطرت
إلی ذلک فال بأس[.]34
از امام باقر(ع) دربارهی زنی سؤال شد که گرفتار بیماری شده است ،آیا
جایز است پزش��ک مرد او را مداوا کند ،حضرت فرمودند :اگر چه ناچار
به آن شد اشکالی ندارد.
 .2عن ابی جعفر(ع) :سألته عن المرأه المسلمه تصیبها البالء فی جسدها
إما کس��ر أو جرح فی م��کان الیصلح النظر إلیه فیک��ون الرجل أرفق
بعالجه عن النساء أیصلح له النظر إلیه؟ قال :إذا اضطرت إلیه فیعالجها
إن شاءت[.]1
از ام��ام صادق(ع) در مورد زن مس��لمانی پرس��یدم ک��ه در بدنش
بیم��اری وجود داش��ت ،یا شکس��تگی یا زخم��ی در جایی که مرد
نمیتوان��د ب��دان بنگ��رد و مرد معال��ج از زنان حاذقتر اس��ت ،آیا
م��رد معالج میتواند برای درمان به او بنگ��رد امام فرمودند :وقتی
زن ناچ��ار از معالجهی مرد باش��د ،اگر بخواه��د میتواند مرد او را
معالج��هکن��د[.]1
 .3رواج فحشاء و منکرات
شماری از فقهای اهل سنت بر این عقیدهاند که اگر مردی به وسیلهی
تغییر جنس��یت به زن تبدیل گردد آنگاه با مردی ازدواج کند مانند این
اس��ت که مردی با مردی ازدواج کرده و در واقع در حرمت آن ش��کی
باقی نمیماند[.]22
همچنین گناه مس��احقه نیز حالت عکس آن میش��ود ،زیرا اگر زنی  به
جن��س مرد تبدیل ش��ود ،و ازدواج کن��د ،در واقع مانند این اس��ت که
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دو زن با هم مس��احقه کردهاند که مجازات آن در فقه بس��یار س��نگین
است[.]21
برخ��ی از فقهای ش��یعه در جواب این گونه از اش��کاالت فقهای
اه��ل س��نت بیان نمود هان��د :در تغییر جنس��یت اگر م��ردی تغییر
جنس��یت داده و به زن تبدیل ش��ود ،به طور کلی از موضوع مرد
بودن خارج گش��ته و تبدیل به زن میش��ود بنابراین ازدواج آنان
هی��چ گون��ه اش��کالی ن��دارد [ 10و16و 17و 28و43و 44و 45و
 .]46همچنی��ن این شباهتس��ازی زمانی به وق��وع میپیوندد که
زن و م��رد از لحاظ پوش��ش خود را ش��بیه یگدیگر س��ازند ،لکن
تغیی��ر جنس��یت این گونه نیس��ت زیرا م��رد از موضوع مرد بودن  
خ��ارج و ب��ه جن��س زن تبدیل می گ��ردد ،فلذا مش��ابهتی درکار
نیست [.]43
به وجود آمدن نقصان و خلل در جسم انسان
در فقه اس�لامی مشهور اس��ت که اگر شخصی به طور عمدی عضو
و یا اعضایی از خود و یا دیگران را از بین ببرد و یا خللی در کارآیی
آنها ب��ه وجود آورد ،مرتکب یکی از حرمتهای مس��لّم اس�لامی
جنس��یت موجب
ش��ده اس��ت ،بنابراین به علت ای��ن که عمل تغییر
ّ
اخالل در کارآیی و حتی تعطیل ش��دن ش��ماری از اعضای انس��ان
میشود مش��مول حکم حرمت قرار میگیرد[ .]40شیخ یوسف مدنی
در این راس��تا بیان مینماید« :الزمهی تغییر جنس��یت این است که
اعضای��ی را چ��ه از مرد ،و چ��ه از زن از بین ببرن��د و اعضای دیگر
را جایگزین آن کنند و این عمل ش��رع ًا جایز نیس��ت ،لکن اگر در
این کار ضرورت و اضطرار وجود داش��ته باش��د مشروع و بال اشکال
میباش��د» [.]21
ناتوانی انسان از انجام صحیح عمل
برخی از فقهاء تغییر جنس��یت اش��خاص را از جمل��ه مختصات خداوند
میدانن��د و او را ق��ادر براین عمل میدانند و ل��ذا این عمل از حیطهی
اختیار بشری خارج اس��ت و به علم الیتناهی خداوند منحصر میگردد
لذا علم بشر را بدان راهی نیست[.]21
ناسازگاری با فطرت خداوند
شماری از فقهای اهل سنت بر این عقیدهاند که تغییر جنسیت با فطرت
خداوند در تضاد و ناهماهنگی است [ 22و .]23
«همان��ا وجود مذکر و مؤنث در می��ان موجودات زنده ،امری الزم
برای ازدواج و تکثیر نس��ل و ادامهی نس��ل بشری است ،و خداوند
متع��ال مذکر و مؤن��ث را آفرید که هر یک دیگری را تکمیل کنند،
ل��ذا قانو نگذار تغییر جنس��یت را حرام کرده چ��ون با فطرت الهی
مخالف��ت دارد [.]22
در پاس��خ شماری از فقهاء اظهار داشتهاند :اگر چه از امور فطری انسان
ازدواج و ایجاد نس��ل است ،لکن تغییر جنس��یت از عناوینی نیست که
موجب تغییر در فطرت الهی باش��د و با آن در تضاد باش��د و انس��ان را
از انس��انیت خود دور نماید ،اگر چه ش��مار ی از صفات انس��ان با تغییر
جنس��یت ،تغییر مییابند لکن در آن حد نیس��ت که با فطرت الهی در

تضاد باشد [ 42و .]43
ناباروری و عقیم شدن شخص
جنس��یت ش��خص آثار مخربی به وجود میآورد
تغییر جنس��یت در
ّ
که در نهایت به عقیم ش��دن دائمی ش��خص منتهی میشود ،زیرا
اگ��ر زن تغییر جنس��یت ده��د و به مرد تبدیل ش��ود در واقع او را
عقی��م کرد هان��د و همچنین اگر م��رد به زن تبدیل گ��ردد نیز این
مس��أله صادق اس��ت ،لذا یکی از امور مس��لّم و قطعی نزد فقهای
جنس��یت موجبات
مذاهب اس�لامی این مهم اس��ت که عمل تغییر
ّ
ناباروری دائم و عقیم ش��دن ش��خص را به دنبال دارد ،لذا شماری
از آنان به ش��دت مردم را از انجام این عمل نهی نمودهاند [  19و
22و  .]23البته ناگفته نماند اینکه ش��ماری از آنان بر این مس��أله
قی��دی اضاف��ه نمود هان��د و با عنایت ب��ه این قی��د از حکم حرمت
جنس��یت تا حدودی ص��رف نظر نمود هان��د ،بنابراین در این
تغیی��ر
ّ
رابطه اظهار داش��تهاند :در بعض��ی موارد امکان باروری وجود دارد
جنس��یت مرد
و این مهم زمانی تحقق مییابد که همزمان با تغییر
ّ
ب��ه زن ،رحم زن را نیز ب��ه او بپیوندند ،بنابرای��ن با این اوصاف و
ش��رایط نمیتوان قائل به حرمت مطلق این عمل ش��د [19و 22و
 23و 24و .]25
دیدگاه ویژه فقهای شیعه در این رابطه:
آیت اهلل جناتی در کتاب «رساله توضیح المسائل» مینویسد:
بنابر احتیاط واجب ،برای زن یا مرد جایز نیست که خویشتن را نازا کند
به گونهای که بعداً قدرت باروری نداشته باشد [.]44
آیت اهلل مکارم شیرازی در کتاب «بحوث الفقهیه الهامه» آورده است:
استعمال مواردی که موجب عقیم شدن در زنان و مردان میگردد ،چه
سبب آن اس��تعمال قرص باشد و یا بستن لولههای تناسلی ،و یا موارد
شبیه آن ،که آن موارد هم غیر مجاز هستند[.]18
آیت اهلل لنکرانی در این باره در کتاب مجمع المس��ائل اظهار داشتهاند:
به سبب این که ناباروری عیب و نقص محسوب میشود ،لذا بر انسان
جایز نیست که خویش را عقیم سازد [ .]15البته در صورت ضرورت نیز
این حالت بی اشکال است [.]19
منافات داشتن با مصالح عمومی
شماری از فقهاء این گونه اس��تدالل نمودهاند که تغییر جنست مصالح
عمومی و منافع مردم را به مخاطره میاندازد [ 22و .]23
دکت��ر کاتوزی��ان در این زمینه آورده اس��ت « :قواعدی که وضع مدنی
ش��خص را در جامعه تبیین میکن��د ،تنها به خاطر حفظ منافع او وضع
نشده است ،هدف مهم این گونه قواعد ،تأمین مصالح عمومی است ،به
همین خاطر اشخاص نمیتوانند بر خالف آنها با یگدیگر توافق کنند،
چنان چه که به وس��یلهی قرار داد نمیتوان تابعیت و جنسیت کسی را
تغییر داد [.]49
ش��ماری از فقهاء در پاس��خ به این اش��کال اظهار نمودهاند :در صورتی
که ش��خص مضطر و ناچار باش��د و به انجام عمل جراحی برای تغییر
جنس��یت مبادرت ورزد در واقع هیچ گونه دخ��ل و تصرفی در منافع و
مصالح عمومی نکرده است [.]42
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انواع تغییر جنسیت و احکام فقهی آنها
نوع اول :شخصی که دارای آلت تناسلی مردانه و زنانه است ،و میتواند
با عمل جراحی یکی را بردارد،این گروه خنثی نام دارد [ 50و .]51
خنثی از دیدگاه فقه اس�لامی  و علم پزشکی دارای تقسیماتی به شرح
ذیل میباشد[ 50و ]51
فقه اس�لامی اش��خاص با مش��خصات ذیل را به عن��وان خنثی تلقی
مینماید[ 50و   ]51
الف) خنثای مش��کل :به خنثایی اطالق میگردد که زن یا مرد بودنش
مشخص نیست و نسبت به زن یا مرد بودن او هم ،هیچ گونه ترجیحی
در بین نباشد[  ]50در خنثای مشکل نمیتوان زن را بر مرد و یا مرد را
بر زن ترجیح داد [.]51
صاحب «مصطلحات فقه» در این زمینه بیان داشتهاند:
ظاهر آن اس��ت که عمل جراحی تغییر جنس��یت برای خنثی جایز
اس��ت ،پس اگر ب��ه یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق ش��ود
و ب��ه ص��ورت معین آثار آن جن��س در وی ظاهر ش��ود ،در این
حال��ت تغییر جنس��یت ص��دق میکند و آثار ش��رعی جنس جدید
(م��رد یا زن) بر وی جاری خواهد ش��د و اگر آث��ار هیچ کدام از
دو جنس مذکر و مؤنث در وی ظاهر نش��ود ،وی (خنثی مش��کل)
اس��ت[.]11
لذا ایشان این نوع از افراد را شایستهی تغییر جنسیت میداند[.]11
صاحب «کلمات سدیده فی مسائل الجدیده» در این زمینه بیان داشته
است:
«اگر تغییر جنس��یت صدق کند ،تنها در خنثای مشکل ،در صورتی که
آلتی را قطع کند که جنس��یت از آن پیروی میکند ،صدق خواهد کرد،
مانند خنثی که حکم به مرد بودن او ش��ود ،آلت تناس��لی خود را ازبیخ
برکند تا جنبهی زنانگی وی تقویت شود و به زنان بپیوندد»[.]28
آیت اهلل مکارم ش��یرازی بر این عقیده اس��ت که تغییر جنسیت حقیقی
تنها در دو جنسیها ممکن است ،و لذا بیان داشته است:
«تغییر جنس��یت اگر صوری باشد جایز نیست و اگر واقعی باشد که این
امر در افراد دو جنس��ی واقع میش��ود ،به عنوان درمان و ظاهر ش��دن
جنسیت واقعی جایز و گاه واجب است [.]18
ب) خنثای غیر مشکل :به خنثایی اطالق میگردد که میتوان از طریق
نش��انه و عالمت ،تشخیص داد که به کدام جنس متصف میگردد[]7؛
البته خود این نوع به دو گروه دیگر تقسیم میگردد:
 .1خنث��ای اُنث��ی (زنانه) :به خنثای غیر مش��کلی اط�لاق میگردد که
خصوصی��ات جنس مؤنث در وی غلبه دارد  .این خصوصیات بدین قرار
است :نداش��تن ریش ،حمل ،حیض ،رقت منی ،تساوی اضالع ،برآمده
نبودن استخوان حلقوم.]52[...
در مورد تغییر جنسیت این دسته آمده است :خنثای اُنثی به خنثایی
اط�لاق میگردد که با مدنظ��ر قرار دادن نش��انههایی  ،به جنس
مؤن��ث ملحق میگ��ردد ،مضاف ًا این که در ای��ن گونه افراد صفات
زنانگ��ی بر مردانگ��ی غلبه دارد .ل��ذا اگر در آ نها تغییر جنس��یت
صورت گیرد ،آلت تناس��لی مردانهاش مح��ذوف میگردد ،البته در
این مورد میتوان از اصالح جنس��یت تعبیر کرد نه تغییر جنس��یت،
زی��را در واقع این گونه افراد جنس��یت خود را اصالح نمود هاند .لذا
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در ای��ن م��ورد دو حالت متص��ور میگردد :الف) عم��ل جراحی به
منظ��ور از بین بردن آلت مردانه ب) عمل جراحی به منظور تبدیل
او ب��ه م��رد .آیت اهلل ش��هید محم��د باقر صدر در این م��ورد بیان
میکن��د« :خنثای  غیر مش��کل به همان جنس��یتی ک��ه قب ً
ال برای
او ثابت ش��ده بود تبدیل میش��ود ،برای مثال :خنثای غیر مشکل
بر اس��اس عالئم و امارات ش��رعی به عنوان مرد شناخته شده بود
و بع��د از عم��ل جراحی به م��رد کامل تبدیل میگ��ردد یا این که
خنثای غیر مش��کل قب ً
ال به عنوان زن ش��ناخته ش��ده بود و بعد از
عم��ل به زن کامل تبدیل میش��ود ،در این حال��ت هیچ حکمی از
احکام ش��رعیهی این ف��رد تغییر نمیکند یا خنثای غیر مش��کل به
غیر آن دو جنس تبدیل میش��ود که قب ً
ال برای او ثابت ش��ده بود
[ .]11ل��ذا در این حالت میتوان گفت جنس��یت فرد اصالح ش��ده
اس��ت نه این که تغییر یافته باش��د [ 50و .]51
تبدی��ل خنث��ای اُنثی به مرد ای��ن تبدیل یک��ی از مصادیق واقعی
تغییر جنس��یت محس��وب میگردد ،چرا که در این حالت زن مطلق ًا
ب��ه م��رد تغییر پی��دا میکند .صاح��ب کتاب «کلمات س��دیده فی
مس��ائل الجدیده» در این ب��اره اظهار داش��تهاند« :دلیلی بر حرام
بودن ای��ن گونه عمل جراحی وجود ندارد ،زی��را فردی که به این
عم��ل میپردازد ،پی��ش از عمل جزء یکی از دو صنف (مرد یا زن)
بوده و حکم یکی از این دو را داش��ته است ،اما پس از انجام عمل
جراح��ی عنوان پیش بر او صدق نمیکند (یعنی به عنوان مثال اگر
تبدیل به مرد ش��د ،دیگر نمیتوان گفت او در واقع زن است ،بلکه
دیگ��ر بر وی عن��وان مرد اطالق میگ��ردد) و در نتیجه دلیلهای
اح��کام ای��ن عن��وان ه��م او را در ب��ر نمیگی��رد [.]28
 .2خنث��ای مذکر (مردانه) :به خنثایی اط�لاق میگردد که خصوصیات
جن��س مذکر بیشتر در  وی غلبه دارد از قبیل :داش��تن ریش ،محتلم
شدن ،برجستگی استخوان حلقوم [ 52و .]53
در مورد تغییر جنسیت این گروه آمده است:
خنث��ای مذک��ر ،خنثای غیر مش��کلی اس��ت که به جنس��یت مذکر
ملحق میش��ود ،در این مورد نیز میت��وان گفت که تعبیر «اصالح
جنس��یت» ،صحیح اس��ت نه تعبیر «تغییر جنس��یت» ،زیرا در این
مورد نیز با عمل جراحی در واقع جنس��یت ش��خص اصالح گردیده
جنس��یت این ش��خص فقه��اء قائل به
اس��ت .در مورد حکم تغییر
ّ
جواز ش��د هاند ،ل��ذا  احدی از آن��ان در حکم این مس��أله اختالفی
ب��ا بقیه فقهاء ندارد [ .]11ش��ماری از فقهاء ب��ا عنایات به دالیل
متع��دد ،این نوع از اصالح جنس��یت را اگر چه مس��تلزم امور حرام
میش��ود ،جایز میدانند [.]28
خنثی از دیدگاه پزشکی به اشخاص ذیل اطالق میشود[  :]54
الف) هرمافرودیس��م کاذب مذکر :به خنثایی اطالق میگردد که دارای
شخصیتی مردانه میباشد ،لکن آن چه از نشانههای بیرونی آن حکایت
ّ
میکند  ،این است که آن نشانهها به زنان بیشتر شباهت دارد [.]54
ب) هرمافرودیس��م کاذب مؤن��ث :دقیق�� ًا بر عکس ص��ورت  قبلی
میباش��د ،و لذا اعضای جنس��یتی این اشخاص یا مردانه است و یا
این که ش��باهت زیادی به مردانه دارد [.]54
ج) هرمافرودیس��م حقیق��ی :به خنثایی اط�لاق میگردد که دارای
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نش��انهی مردانه و زنانه میباش��د و لذا هم دارای بیضه میباش��د
و ه��م دارای تخم��دان [ .]20در فقه اس�لامی از این دو گروه به
خنث��ای بدنی تعبی��ر میگردد [ 50و ]55؛ امام خمین��ی(ره) معتقد
اس��ت که این گونه اش��خاص میتوانند تغییر جنس��یت دهند [.]3
نوع دوم :شخصی که یک آلت تناسلی مخفی و پنهان دارد که جنسیت
واقعی او باید با عمل جراحی مشخص شود [ 50و .]51
نوع س��وم :ش��خصی ک��ه یک آل��ت دارد ،لک��ن آلت تناس��لی وی با
ش��خصیتاش ناس��ازگار میباش��د []51؛ به این گروه در علم پزشکی
تراجنسیتی یا ناراضیان جنسی اطالق میگردد [.]56
در مورد این گونه بیماران گفته شده است :باید بیماران مشکوک به
مبت�لا بودن این بیماری را طی دورههای متعدد درمانی ،روانکاوی
و رواندرمان��ی ق��رار داده تا در صورت ام��کان ،رواندرمانی گردند
و جس��م خ��ود را بپذیرن��د ،و در صورت عدم موفقی��ت این دورهی
درمانی ،تش��خیص ترانس سکس��والیته آنان مس��تعجل گردیده .لذا
باید از طریق روانپزش��کان برای عمل جراحی به جراحان س��پرده
ش��وند تا جس��م آنها تا حدی تبدیل به خواستهی روان آنها گردد
[.]56
نوع چهارم :ش��خصی که هیچ کدام از آلت تناس��لی زنانه و یا مردانه را
ندارد ،از دیدگاه فقهاء این ش��خص ممسوح نامیده میشود ،لذا در این
حالت جنسیت توسط قرعه مشخص میگردد [.]52
نوع پنجم :اش��خاصی که دارای آلت تناس��لی متناس��ب با جنسیتشان
دارند ،و مشکل روانی ندارند [19و  50و ]51؛ که به این دسته اصطالح ًا
افراد سالم اطالق میگردد که در خصوص تغییر جنسیت این دسته دو
نظر وج��ود دارد :نظر موافق و نظر مخالف  .ام��ام خمینی(ره) از جمله
موافقان اس��ت و در این زمینه بیان داشته اس��ت« :ظاهر آن است که
تغییر جنس��یت مرد به زن و زن به مرد و ملحق کردن خنثی به جنس
زن یا مرد با عمل جراحی حرام نیست[.]3
چنان چه شخصی حقیقت ًا از جنس مرد یا زن است ،ولی میتواند جنس
خ��ود را تغیی��ر دهد و تبدیل به جنس مخالف جنس خود بش��ود ،تغییر
جنس��یت ،واجب نیس��ت»[ .]3البته ش��ماری از فقهاء این نوع از تغییر
جنسی را در صورتی جایز دانستهاند که مستلزم امر حرامی مانند لمس
ح��رام نگردد [11و  .]28ای��ن گروه از فقهاء برای اثبات مدعای خود به
دالیل زیر استناد جستهاند:
 .1روایات
الف) عبداهلل بن س��نان از امام ص��ادق (ع) نقل میکند که وی فرمود:
هر چیزی که احتمال حالل و حرام در آن است برای تو همیشه حالل
است ،تا این که به طور عینی حرام بودن آن شناخته شود ،پس در این
صورت آن را ترک کن [.]1
ب) مس��عده اب��ن صدقه میگوی��د :از امام صادق (ع) ش��نیدم که
فرم��ود :هر چیزی برای تو حالل اس��ت تا این که ب��ه طور عینی
حرام بودن آن را بشناس��ی و همه اش��یاء بر همین رویکرد (اصالت
اباحه) ،اس��ت تا این که خالف آن برای تو آش��کار گردد یا بینه بر
خ�لاف آن اقام��ه گ��ردد [.]1
آی��ت اهلل خویی در کتاب «مصباح االصول :پیرام��ون این روایات این
گونه اظهار نظر نموده اس��ت  :مراد از روایات فوق این اس��ت که تمام

اشیاء مباح هستند ،تا مادامی که یقین بدانی حرام هستند ،یا این که با
بینه حرمت آن اثبات گردد [.]57
 .2قاعده تسلیط
آن چه از قاعد هی تس��لیط در ارتباط با این مسأله مستفاد میگردد
این است که :انسان میتواند در حد عقالنی در اموال و نفس خود
تصرف و اش��راف داشته باشد .البته مس��تند قاعد هی روایت منقول
و مش��هور« :الناس مس��لطون علی اموالهم» ،میباشد که شماری
از فقه��اء با اس��تناد به قاعد هی اولوی��ت آن را در این بحث داخل
کرد هان��د و اگر چه این حدیث در مورد مال و امور مالی میباش��د،
ولی با اس��تناد ب��ه قاعد هی اولویت میتوان گفت ش��امل نفوس و
جان انس��ان نیز میش��ود [   .]35
 .3قاعده اضطرار
هم��ان گون��ه که در مطالب پیش��ین ارائه گردی��د ،در صورت قرار
گرفتن انس��ان در حرج و س��ختی ،احکام اولیه موضوعات برداشته
میش��ود ،ش��ماری از فقهاء مذاهب اس�لامی در این راس��تا اظهار
داش��تهاند« :اضط��رار ب��ا پنج چیز محقق میش��ود :خ��وف از تلف
ک��ه اگر نخ��ورد میمیرد ،خوف از م��رض یعنی اگر گوش��ت میته
نخورد مریض میش��ود هر چند بداند که نمیمیرد ،خوف از ضعف
ک��ه موجب ش��ود آدمی در مس��افرت از قافله عق��ب بماند و باعث
مش��قت او گردد ،یا اگر بترس��د که دیگری متضرر میش��ود ،مانند
زن حامله یا ش��یرده که میترسد اگر گوش��ت میته را نخورد جنین
در رحم او به ضرر میافتد و یا بچهی ش��یرخوارش گرس��نه بماند،
و در نتیج��ه مریض میش��ود یا میمیرد ،یا مریض بترس��د که اگر
نخورد بیماریش ،طول میکش��د یا معالجهاش س��خت میشود ،در
جمع این صور ،چنین ش��خصی مضطر محس��وب میش��ود» [22و
23و  36و .]59
 .4حدیث رفع
در روای��ت نبوی (ص) آمده اس��ت« :نه چیز از امت من برداش��ته
ش��ده اس��ت :اش��تباه فراموش��ی ،اکراه آن چه نمیدانند ،آنچه بر
آن توانای��ی ندارن��د ،آن چه بر آن مضطر ش��د هاند ،حس��د ،فال بد
انداختن و اندیش��ههای وسوسه آمیز دربار هی مردم تا زمانی که بر
زب��ان نیاوردهان��د» [.]59
شماری از فقهاء با عنایت به این روایت مهم و سایر روایت مشابه از این
دست اظهار داشتهاند :چون دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد،
میت��وان با تکیه بر حدیث رفع حک��م آن را داخل در حکم جواز نمود،
یعن��ی مطابق حدیث رفع حکم جواز حاکم بر حرمت مس��أله میش��ود
[.]60
 .5فق��دان دلیل معتبر جهت اثبات حرم��ت آیت اهلل منتظری در کتاب
«دراس��ات فی المکاس��ب المحرمه» و سید صادق ش��یرازی در کتاب
«المس��ائل الطبیه» بیان داشتهاند :فی حد نفسه ،دلیلی بر حرمت تغییر
جنس��یت وجود ندارد و لیکن اگر مقدمات تغییر جنسیت از نظر شرعی
حرام باش��د ،مانند نظر به نامحرم ،عورت ش��خص ،یا لمس آن ،در این
جنسیت جایز نیست و فقط در صورت ضرورت جایز است
صورت تغییر
ّ
[43و.]61
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روشهای مختلف تغییر جنسیت

دانش پزشکی به سه روش در این زمینه اقدام  نموده است

هورمون درمانی
این نوع از درمان خاص بیمارانی اس��ت که خصوصیات جنس��ی آنها
با اعمال و رفتارش��ان ناسازگار اس��ت ،در این روش پزشک متخصص
ب��ا قویتر نمودن آن هورمون که در جس��م و روحیهی ش��خص بیمار
نف��وذ و تأثیر بیشتری دارد و همچنین تش��دید نمودن فعالیتهایش،
به بیمار یک جنس��یت واحد اعطاء مینماید ،به نظر میرسد این روش
در علم پزش��کی بیشتر طرفدار داشته باش��د ،زیرا در این روش معلوم
میگردد که کدام هورمون جنس��ی با گرایش جنس��ی ش��خص خنثی،
بدنی سازگارتر است [.]56
عمل جراحی
در این روش پزشک متخصص هماهنگ با گرایشات جسمی بیمار که
جنسیتی را
در نتیجه آزمایشات و تس��تهای مکرر انجام گرفته است،
ّ
برای بیمار انتخاب مینماید ،مضاف ًا این که پزشکان این روش را برای
اش��خاص خنثای روانی تأکید کردهاند ،و لذا برای آنان عالئم مصنوعی
جنسی تولید مینمایند و جایگزین عالئم جنسی بدنی آنها مینمایند
[  .]56
سایر روشها غیر از عمل جراحی
ع�لاوه بر م��واردی که در جهت درم��ان این گونه بیماران ذکر ش��د،
روشهایی غیر از عم��ل جراحی نیز وجود دارند که بدین قراراند :الف)
روان درمانی ب) هورمون ترابی ج) گروه درمانی ،البته به اثبات رسیده
اس��ت که  این روش (گروه درمانی) از سایر روشها بهتر و همچنین با
موفقیت بیشتری جهت بهبود بیماران روبرو بوده است ،زیرا این گونه
ّ
بیماران معمو ًال برای رفع مشکل روانی به این مهم اقدام میکنند و لذا
سایر مشکالت دیگر در اولویتهای بعدی قرار میگیرند .نه مشکالت
دیگر [.]56

انجام تغییر جنسیت

انجام این عمل یا از جانب خود ش��خص مستقیم ًا انجام میپذیرد ،و یا
این که همسر شخص به این عمل مبادرت میورزد ،مضاف ًا این که اگر
یکی از زوجین اقدام به تغییر جنس��یت نماید ،حکم ازدواج آنها باطل
میگ��ردد [ .]9عم��ده مطلبی که عمل تغییر جنس��یت را حرام میکند
عبارت اس��ت از لمس عورت  و بدن و نظر به عورت و بدن اس��ت که
این امر ،هم برای جراح و هم برای ش��خص خواهان تغییر جنس��ییت
حرام اس��ت ،بلکه اگر بین پزشک و کس��ی که خواهان تغییر جنسیت
اس��ت ،رابطهی زوجیت وجود داشته باشد ،در جواز عمل جراحی بحث
و تردی��د وج��ود دارد ،چون به مجرد خروج یکی از زوجین از جنس��یت
خویش ،ازدواج باطل میش��ود و عمل جراحی ،برای آن دو ،در صورتی
جایز است که عقد ازدواج باطل نشود و بعد از عمل جراحی حرام است،
چون آن دو با یگدیگر اجنبی (نامحرم) خواهند بود [.]9
جمعی از فقهاء قائل هستند که تغییر جنسیت توسط همسر جایز است و
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گفتهاند :دو طریق برای جواز تغییر جنسیت وجود دارد یا این است که:
پزش��ک جراح برای بیمار محرم باشد ،مثل آن جایی که پزشک زوج یا
زوجه بیمار باش��د یا این که فرد در جنس فعلیاش ،از نظر دنیایی و یا
دینی در حرج شدید باشد ،مثل آن جایی که فرد خنثی است [.]11

نتیجهگیری

جنس��یت مانن��د خیل��ی از پدیدها امری نس��بی اس��ت و افراد در
انتخ��اب جنس��یت خ��ود مخت��ار نیس��تند و عوام��ل بس��یاری در
تعیی��ن آن نق��ش دارند؛ بنابراین شایس��ته اس��ت که به جنس��یت
و ش��خصیت این گروه از افراد جامع��ه (بیماران تغییر جنس��یتی)
خصوص ًا ترانسکس��وا لها ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،بس��یاری
از اف��راد ب��ر ای��ن عقید هان��د ک��ه ،ترانسکس��وا لها را ک��ه دچار
ش��دیدترین اختالالت هویت جنسی هس��تند ،همجنسگرا و جزء
منحرفی��ن جنس��ی میدانند ،در حالی که این افراد نیز مانند خیلی
از بیم��اران ،نیاز ب��ه پذیرش و درمان دارند .ع��دم پذیرش آ نها
مش��کالت ش��دیدی هم برای خ��ود افراد و هم جامع��ه به دنبال
خواهد داش��ت ،بنابراین بهترین راهکار این اس��ت که این مسأله
را بخش��ی از مس��ائل انس��انی بدانیم.
در م��ورد وضعی��ت تغییر جنس��یت ،از میان س��ه نظری��هی بیان
ش��ده مش��روعیت مطلق ،ممنوعیت مطلق و مش��روعیت مشروط،
نظریهی س��وم با اصول مس��لم پزشکی و مدارک و موازین فقهی
انطب��اق بیشت��ری دارد؛ بنابرای��ن تغییر جنس��یت در صورتی که
با رعایت تمام اس��تانداردهای روز پزش��کی و بر حسب تشخیص
متخص��ص انجام ش��ود ،با قواع��د حقوقی منطبق ب��وده و با نظم
عمومی و اخالق حس��نه هم مغایر نیس��ت؛ زیرا همان گونه که به
حک��م ماد هی  939ق.م .اگر در خنثی ،عالئم جنس��یتی بر عالئم
جنس دیگر غالب باش��د ،تشخیص جنس��یت واقعی او تابع احکام
جنس��یتی اس��ت که عالئم آن بر او غالب اس��ت .اگ��ر متخصص
قاب��ل اعتماد تش��خیص دهد ک��ه خنثی تابع یکی از دو جنس��یت
اس��ت ،به طریق اولی باید حکم الحاق او به جنس��یتی باش��د که
م��ورد نظر متخصص اس��ت .اما در م��ورد افراد ترانسکس��وال یا
خنثیه��ای روان��ی نیز در صورتی که پزش��کان و روا نشناس��ان
بیم��ار بودن او را با توجه به مال کهای تعیین ش��ده ،تش��خیص
دهن��د ،به ط��وری که نس��بت به معالج��هی او ،از طری��ق دیگر
و رفت��ار درمان��ی و  ...ناامید ش��وند و راه��ی جز تغییر جنس��یت
نداش��ته باش��د ،میت��وان نتیجه گرفت ک��ه با توجه به س��یر هی
عق�لاء مبن��ی بر لزوم درم��ان تا حد ام��کان و احادیث تش��ویق
کننده مریض برای مراجعه به پزش��ک ،تغییر جنس��یت این گروه
مش��روع میباش��د .اما تغییر جنسیت افراد س��الم که هیچ مشکل
جنس��ی ندارند غیر قانونی و نامشروع است ،زیرا این عمل عالوه
بر اینکه به ش��خص صدم��ات غیر قابل جبران روحی و جس��می
(عقی��م ش��دن) وارد میکن��د و باعث قطع نس��ل وی میش��ود،
هزینههای س��نگینی نیز برای او در پی خواهد داش��ت که مخالف
اخالق حس��نه و نظم اجتماعی اس��ت .در صورتی که اگر شخص
مطاب��ق اس��تانداردهای پزش��کی ،تغییر جنس��یت دهد ،حق دارد
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تغییر عوض میش��ود و لذا میتوان گفت جنسیت فعلی فرد مالک
.تعلق تکالیف بر وی از زمان تحقق تغییر جنس��یت میباش��د
بررسیهای انجام شده حاکی از این است که از جهت  قانونی تا کنون
هیچ اقدام مؤثری در زمینهی تصویب قوانین حمایتی از بیماران تغییر
 به،جنس��یتی و قانونمند کردن شرایط تغییر جنسیت انجام نشده است
.همین خاطر خالء قانونی ش��دیداً آش��کار و ملموس اس��ت
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