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چکیده
می توان تغییر جنسیت را به تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث ،یا به عکس و از خنثی به مذکر یا مؤنث ،و بهه
عکس آن ،معنا کرد .تغییر جنسیت در یک تعریف عام ،شامل تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز میشهود.
پیشینه ی تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشهکی ارتبهان نزدیهک دارد و بها رواا جراحهی در اع های
مختلف بدن ،دامنهی آن به «جراحی در آلت تناسلی» نیز کشیده شد ،ولی از آن جا کهه در نتیجههی چنهی عملهی،
فرد دارای جنسیت جدیدی میشد ،از ای رو ،حساسیتهایی را به دنبال داشته است؛ چهه ایه کهه مشههور ف ههای
معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معت د شدهاند ،در حالی که ف های اهل سهنت بهه حرمهت ایه عمهل معت دنهد.
کلیسای کاتولیک انگلستان نیز اعالم نمود که :تغییر جنسیت مرد به زن یا بر عکس حرام و گنهاه اسهت و مهه تهری
دلیل آنان ای است که ای عمل ،موجب «تغییر در خلق خدا» است که ای استدالل ،شهبیه اسهتدالل عالمهان اههل
سنت است .با توجه به نوظهور بودن ای بحث ،از منظر ف هی دارای پیشینهی چندانی نمیباشد ،ولی مباحث نزدیهک
به آن ،مانند احکام افراد دو جنسیتی ،و احکام افرادی که خود را به شکل و لباس جنس مخالف در میآورند ،در ف هه
اسالمی دارای پیشینه ی طوالنی است .امام خمینی (ره) اولی ف یهی است که مباحث ف هی و ح وقی تغییر جنسیت
را بیان نمودهاند .به جرأت میتوان گفت :قبل ازایشان ،هیچ ف یه یا دانشمندی ای مباحهث را مرهرن نکهرده اسهت.
مسائل ده گانهای که امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله مررن کردهاند ،مه تهری منبهف ف ههی بهرای تبیهی
جایگاه ف هی و ح وقی تغییر جنسیت در بعد از ان الب اسالمی ایران بوده است؛ به طوری که تها ایه تهاریی بهیش از
هزار بیماردر ایران ،مجوز تغییر جنسیت دریافت کردهاند.
تنها موردی که مورد اختالف نظر جدی است ،تغییر جنسیت در افراد خنثای روانی (ترانس سکشوال) اسهت .مشههور
ف های شیعه به جواز آن معت دند ،در م ابل ،تمام عالمان اهل سنت ،اع از ف یهان و ح هو دانهان کهه در ایه بهاره
اظهار نظر کردهاند ،به حرمت تغییر جنسیت معت دند .در ای میان ،عدهای از ف یههان شهیعه نیهز بهه حرمهت تغییهر
جنسیت معت د شدهاند.
یکی از مه تری دلیل های حرمت تغییر جنسیت ،حرام بودن تغییر در خل ت خداوندی است ،که مستند ای حک از
نظر همهی مخالفی ِ تغییر جنسیت از اهل سنت ،و برخی از ف یهان شیعه آیهی  111سورهی نسا است« :و لَاُضِهلنننهم
ولَاُمنیننه وآلمرننهم فَلَیمببَتِکُ ن آذانَ االنعامِ و آلمرُننهم فَلَیمغَیِّرُنن خَلقَ اهلل و مَ یَتنخِهذ الشهیرانَ وَلیهام مِه دونِ اهلل فَ َهد
خَسِرَ خُسرانام ممبینام»؛
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با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت معلوم میشود که اساسًا ای آیهی شریفه ،ناظر به بحث جدیهد تغیهر جنسهیت
نیست؛ نهایت آن که برخی از مفسری اهل سنت ،خواجه کردن بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق اهلل دانستهاند.
برخی دیگر از ف یهان شیعه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت به ای آیه استناد کردهاند« :لِلهِ مملک السّهمواتِ واالرضِ
یَخلُقُ ما یشاء یَهَبم لِمَ یشاءم إناثام و یَهَبم لِمَ یَشاءم الذُکورا .اَو یمزَوِّجمهم ذُکرانام و إناثام و یَجعَلُ مَ یَشاءم ع یمام اِنّهم علهی
قدیرٌ»؛
از نظر وی ،دختر بودن یا پسر بودن در اختیار خدا بوده و از سوی او قرعی شده است و بشر نمیتواند با اَعمال خهود،
از جمله عمل جراحی ،ای پدیده واقعی را تغییر دهد .بر ایه اسهاس ،دگرگهونیههایی کهه در دو جهنس «مهذکر» و
«مؤنث» از زمان انع اد نرفه تا هنگام تولد رخ میدهد و ویژگیهایی که دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسهیت
نهفته است ،همه از نشانههای خدا بوده و هیچ قدرتی نمیتواند آن را تغییر دهد و هر گاه به وسیلهی عمهل جراحهی،
عالئ جنس مخالف در وی پدید آید ،در واقف تغییر جنسیت حاصل نشده و ایه کهار حهرام اسهت و از نظهر تکهالیف
شرعیه ،وی حک قبل از تغییر اع ای ظاهری را دارد.
در پاسی ای استدالل به نظر میرسد :تغییر جنسیت امری ممک است و در صهورت وقهوو و تبهدّل موضهوو ،احکهام
شرعی جنس مخالف بر او جاری خواهد شد .نیز ،وظیفهی ف یه ای است که به ای پر سش پاسی دهد که :اگر بنا بهه
فرض تغییر جنسیت حاصل شد ،حک آن را از نظر جواز یا عدم جواز و نیز شرایط آن در صورت جواز ،و باالخره آثهار
و پیامدهای آن را از نظر تکلیفی و وضعی بیان دارد .ای که تغییر جنسیت واقهف شهده اسهت یها نهه ،ق هاوت آن بهه
عهده ی عرف است .حتی اگر در تح ق عرفیِ تغییر جنسیت تردید وجود داشهته باشهد ،بهاز مهیتهوان از نظهر ف ههی
دربارهی آن به صورت فرضی (اگری) بحث و گفت و گو کرد .بنابرای  ،با استناد بهه ایه کهه تغییهر جنسهیت ،امکهان
وقوعی ندارد و ح ی تام مرد به زن یا بر عکس تبدیل نمیشود ،نمیتوان تغییر جنسیت را به طور مرلق ،غیهر مشهروو
دانست .
دلیل دیگری که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممک است مررن شهود ،اسهتناد بهه آیههی  03سهورهی نهور اسهت:
لِلمؤمنی یَغُ ُّوا مِ اَبصارِهِ وَ یَحفَظوا فُروجَه ذلِکَ اَزکی لَهم اِنّ اهلل خبیرٌ بِما یَصنَعونَ و قُل لِلمؤمناتِ یَغ ُ مِ
اَبصارِهِ ّ وَ یَحفَظ َ فروجَهم ن؛ با ای استدالل که  :با توجه به ای که انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت ،مالزم بها نظهر
به عورت نامحرم و گاه لمس آن است ،از ای رو ،با توجه به آیهی یاد شده الزم است برای پرهیز از ارتکاب ای حهرام
مسلن  ،از تغییر جنسیت پرهیز شود.
به نظرمی رسد که :حتی اگر با استناد به آیهی یاد شده یا ادلهی دیگر ،حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادی اثبهات
شود ،بیتردید در حال اضررار یا عسر و حرا ،اگر راه حل درمانی دیگری وجود نداشته باشد ،تغییهر جنسهیت مجهاز
خواهد بود.
کلید واژه :تغییر جنسیت ،ترانس سکشوال ،خنثی ،قرآن

 )1م دمه:
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تغییر جنسیت از مباحث چالشی و مه امروزه در حوزه مسائل پزشکی است .در ای باره دیدگاه های مختلفی
بیان شده است .عده ای با آن موافق اند و عده ای شدیدا با آن مخالف اند .ای دیدگاه ها از سوی ف های شیعه و اهل
سنت و کلسیای مسیحی مررن شده است .یکی از پرسش های مررن ،ای است که آیا ازنظر قرآن ،تغییر جنسیت
جایز است یا نه؟ عده ای از ف ها ،عمدتا از اهل سنت ،معت دند :ای کار از نظر قرآن حرام است و آن را یک کار
شیرانی قلمداد می کنند .مه تری آیه مورد استناد ،آیه  111سوره مبارکه نساء است .در مجموو سه آیه می تواند
به ای بحث مربون باشد که در ای م اله مورد بررسی قرار گرفته است.
 )2مفهوم شناسی:
«تغییر» واژه ای عربی به معنای هر گونه تبدیل یا دگرگونی است که در زبان فارسی نیز در همی معنا به کار
رفته است (لسان العرب ،ا  ،5ص 03؛ فخر الدی طریحی ،مجمف البحری  ،ا  ،0ص 001؛ علی اکبر دهخدا ،لغت
نامه دهخدا ،واژهی تغییر) .و «جنس» به معنای «کاال و متاو» یا ماهیتی که شامل «انواو» متعدد باشد ،تعریف شده
است (همان ،و حس عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،ا  ،1ص )501
البته به نظر میرسد کاربرد «جنس» به معنای «نر و ماده» استعمالی نو است و ریشه در وضف لغوی ندارد .در
زبان فارسی «جنسی» به معنای آلت تناسلی است (دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،ذیل واژهی «جنس» و
«جنسی»؛ حسی عمید ،فرهنگ عمید ،ا ،1ص  )637و «جنسیت» به معنای حالت یا ماهیتِ جنس و دارا بودن
تمایالت جنسی به کار رفته است (همان) .ترکیب ای دو واژه یعنی «تغییر جنسیت» به سبب نو پیدا بودن ،در کتب
لغت تعریف نشده است ،ولی در اصرالن ،از نظر برخی ف یهان اسالمی ،مفهوم تغییر جنسیت بدیهی بوده و نیازمند
تعریف نیست (علی مشکینی ،مصرلحات الف ه ،ص  ،)150و برخی دیگر تغییر جنسیت را به «تبدیل مرد به زن یا بر
عکس» معنا کردهاند (محمد آصف محسنی ،الف ه و المسائل الربیه ،ا ،1ص 111؛ محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا ،7
ص 100؛ محمد صدر ،منهج الصادقی  ،ا  ،0ص .)702
از آن جایی که تغییر جنسیت شامل تغییر خنثی به مرد یا به زن و بر عکس آن میشود ،میتوان تغییر
جنسیت را به تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث ،یا به عکس و از خنثی به مذکر یا مؤنث ،و به عکس آن،
معنا کرد.
تغییر جنسیت در یک تعریف عام ،شامل تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز میشود (سرچشمه پور
 ،بررسی احکام ف هی و ح وقی تغییر جنسیت ،ص 02؛ محمد صدر ،منهج الصادقی  ،ا  ،0ص 702؛ محمد قائنی،
المبسون فی المسائل الربیه ،ا  ،1ص 223؛ عبداالعلی سبزواری ،مواهب الرحم فی تفسیر ال رآن ،ا  ،1ص
.)035
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 )0پیشینهی تغییر جنسیت:
پیشینه ی تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشکی ارتبان نزدیک دارد و با رواا جراحی در اع ای
مختلف بدن ،دامنهی آن به «جراحی در آلت تناسلی» نیز کشیده شد ،ولی از آن جا که در نتیجهی چنی عملی،
فرد دارای جنسیت جدیدی میشد ،از ای رو ،حساسیت هایی را به دنبال داشته است؛ چه ای که مشهور ف های
معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معت د شدهاند ،در حالی که ف های اهل سنت به حرمت ای عمل معت دند (ر.ک:
ادامه م اله).
«قانون تغییر جنسیت در مورد خنثیها» برای اولی بار در سال  1162میالدی در پارلمان سوئد به تصویب
رسیدو آن گاه در آلمان در سال  1193و در ایتالیا در سال  1192و در هلند در سال  1195و در ترکیه در سال
 1199به تصویب رسید (فواز صالح ،م اله «جراحۀ الخنوثه و تغییر الجنس فی ال انون السوری» مجله جامعه دمشق،
المجلد  ،11العدد الثانی ،2330 ،ص .)01
از تورات نمیتوان حک خاص دربارهی خنثیها به دست آورد ،ولی از نظر علمای یهود ،تغییر جنسیت در مورد
خنثیها تنها اگر به منظور معالجه و درمان باشد جایز است( .همان ،ص  ،)50 -52و در خصوص تغییر جنسیت مرد
به زن یا بر عکس از علمای یهود اظهار نظری مشاهده نشده است .از کتاب انجیل ه نمیتوان قانون خاص در ای
باره به دست آورد ،ولی از نظر کلیسای کاتولیک از قرن هفده و هجده میالدی به بعد ،مباحثی دربارهی عل
جراحی در خصوص خنثی ها مررن بوده است ،اما دیدگاه واحدی در ای باره وجود ندارد :در مواردی کلیسای
کاتولیک به جواز و در مواردی به عدم جواز عمل جراحی در مورد خنثیها نظر دادهاند (همان ،ص  ،)55-50و ای
در حالی است که «کلیسای پروتستان» در طی قرون گذشته ،به خنثیها اجازه داده که به درمان خود اقدام کند و لو
عمل جراحی ،انجام دهند (همان ،ص  )57 -55و اخیرام در سال  2330کلیسای کاتولیک انگلستان اعالم نمود که
تغییر جنسیت مرد به زن یا بر عکس حرام و گناه است و مه تری دلیل آنان ای است که ای عمل ،موجب «تغییر
در خلق خدا» است که ای استدالل ،شبیه استدالل عالمان اهل سنت است (جهت تفصیل ،ر.ک :محمد مهدی
کریمی نیا ،تغییر جنسیت از منظر ف ه و ح و  ،ص  116به بعد).
با وجود پیشینهی هزار سالهی بشر در عمل جراحی ،اما ساب هی آن در حوزه تغییر جنسیت به یک قرن نمی-
رسد .اولی تغییر جنسیت در انگلستان در سال  1100میالدی اتفا افتاد و چنی عملی در آمریکا در سال 1152
میالدی روی داد و اولی تغییر جنسیت در کشور مصر در سال  1192میالدی اتفا افتاد و ای در حالی است که
اولی تغییر جنسیت در ایران در سال  1031شمسی روی داده است (علی رضا باریک لو ،م اله «وضعیت تغییر
جنسیت» ،مجله اندیشههای ح وقی ،ش  ،)1092( 5ص 77-70؛ روزنامه همشهری ،دوشنبه  22فروردی 1090

4

شمسی ،گزارش« :مردی که زن شد»؛ محمد مهدی کریمی نیا ،تغییر جنسیت ازمنظر ف ه و ح و  ،ص  ،)50و ک
ک ای عمل در کشورهای دیگر رایج گشت.
با توجه به نوظهور بودن ای بحث ،از منظر ف هی دارای پیشینهی چندانی نمیباشد ،ولی مباحث نزدیک به آن،
مانند احکام افراد دو جنسیتی ،و احکام افرادی که خود را به شکل و لباس جنس مخالف در میآورند ،در ف ه اسالمی
دارای پیشینهی طوالنی است (حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ا  ،16ص  ،560ابواب میراث الخنثی ،باب  ،1حدیث ،1 ،0
2؛ همان ،باب  ،5حدیث 5؛ همان ،ا  ،16ص 290؛ همان ،ا  ،23ص 009؛ محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ،ا ،22
ص 107؛ ا  ،67ص 75؛ ا  ،133ص 259؛ ا  ،113ص 177؛ کلینی ،الکافی ،ا  ،5ص 553؛ ا  ،9ص 61؛ سید
مرت ی عل الهدی ،االنتصار ،ص 037؛ میرزا حس

بجنوردی ،ال واعد الف هیه ،ا  ،2ص 57؛ علی مشکینی،

مصرلحات الف ه ،ص 200؛ محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا  ،7ص .105
 )0امام خمینی مبتکر بحث ف هی تغییر جنسیت:
امام خمینی (ره) اولی ف یهی است که مباحث ف هی و ح وقی تغییر جنسیت را بیان نمودهاند .ایشان در سال
 1000شمسی در کتاب «تحریر الوسیله» ،در بخش «مسائل مستحدثه» به بیان تفصیلی احکام تغییر جنسیت
پرداختند .به جرأت می توان گفت :قبل ازایشان ،هیچ ف یه یا دانشمندی ای مباحث را مررن نکرده است .مسائل ده-
گانه ای که امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله مررن کردهاند (امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا  ،2ص -559
 ،)551مه تری منبف ف هی برای تبیی جایگاه ف هی و ح وقی تغییر جنسیت در بعد از ان الب اسالمی ایران
( 1065شمسی 1161 ،میالدی) بوده است؛ به طوری که تا ای تاریی بیش از هزار بیمار مجوز تغییر جنسیت
دریافت کردهاند( .بهرام میر جاللی« ،عمل جراحی ،خوب یا بد؟» ،مجله همشهری سر نی ،ش  ،06پانزده اسفند
 ،1009ص .)07
 )5تأثیر پذیری ف های شیعه از دیدگاه امام خمینی:
تحت تأثیر دیدگاه امام خمینی (ره) عده ای از ف یهانی معاصر شیعه و ح و دانان ،م االت ف هی و ح وقی در
ای زمینه نگاشتند( .جهت نمونه :محمد مؤم قمی ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده (مجموعه م االت) ،م الهی
«تغییر الجنس»؛ سید محمد خرازی ،م الهی «تغییر الجنسیه» مجلهی ف ه اهل البیت (و) ،ش  ،20سال شش
()1061؛ سید محمد صدر ،کتاب «ماوراء الف ه» (مجموعه م االت) ،ا  ،7م الهی «تبدیل الجنس»؛ علی مشکینی،
کتاب مصرالحات الف ه ،مدخل «تغییر الجنسیه»؛ محمد آصف محسنی ،کتاب «الف ه والمسائل الربیه» (مجموعه
م االت) ،ا  ،1م الهی «تغییر الجنسیه»؛ محمد قائنی ،المسائل الربیه ،ا  ،2م الهی «تغییر الجنسیه»؛ محمد
مهدی کریمی نیا ،م الهی «بررسی ف هی -ح وقی تغییر جنسیت» ،مجلهی معرفت ،ش  ،07سال 1061؛ علی رضا
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باریک لو ،م الهی «وضعیت تغییر جنسیت» ،مجلهی اندیشههای ح وقی ،ش  ،5سال 1092؛ همو ،م الهی «آثار
ح وقی تغییر جنسیت» ،فصلنامه علمی پژوهشی مدرس ،سال ).1090
و مراجف ت لید نیز تحت تأثیر مراجعات مکلفی ای بحث را در ضم رسالههای عملیه یا استفتاءآت مررن
کردهاند( .جهت نمونه :ناصر مکارم شیرازی ،مجموعه رسالهی استفتاءآت ،تهیه ابوال اس علیان نژادی ،جلد اول؛ همو،
رساله ی احکام برای بانوان ،تهیه ابوال اس علیان نژادی؛ محمد فاضل لنکرانی ،جامف المسائل ،جلد دوم؛ یوسف
صانعی ،استفتاءآت پزشکی؛ حسی علی منتظری ،رسالهی استفتاءآت ،جلد دوم؛ محمد ابراهی جنّاتی ،رسالهی
توضیح المسائل (استفتاءآت) ،جلد دوم؛ محمد حسی فیض اهلل ،ف ه الحیاه؛ سید یوسف مدنی ،المسائل المستحدثه،
جلد اول؛ سید حسی حسینی ،احکام المغتربی وف ام لفتاوی عشره م مراجف الت لید؛ سید صاد شیرازی ،المسائل
الربیه).
پیشرفت و توسعهی پزشکی در عرصهی جراحی باعث شده است که در دهههای اخیر ،هزاران تغییر جنسی
صورت پذیرد ،به طوری که یکی از پزشکان جرانِ ایرانی در مدت  23سال گذشته ،حدود  753عملی جراحی تغییر
جنسیت انجام داده است (بهرام میر جاللی ،مجله همشهری سر نی ،ش  ،06ص  .)07تغییر جنسیت پرسشهای
فراوانی را در خصوص احکام مترتب بر آن به دنبال داشته است ،مانند :اصل جواز تغییر جنسیت ،ب ایا عدم ب ای
ازدواا پس از تغییر جنسیت ،والیت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت ،مسألهی ارث ،نف ه ،مهریه ،عناوی
خانوادگی پس از تغییر جنسیت و پرسشهای دیگر.
 )7اقسام تغییر جنسیت:
تغییر جنسیت می تواند دارای اقسام گوناگونی باشد ،زیرا در مواردی دستگاه تناسلیِ خارجی ،صورت کامل پیدا
نکرده و جنسیتِ ح ی ی پنهان مانده است ،که با جراحی ،جنسیتِ ح ی ی ای افراد کشف میشود؛ دسته دیگر
خنثیها (دو جنسیها) هستند که از گذشته تا کنون جوامف انسانی ،ک و بیش با آنها رو به رو بودهاند و در منابف
حدیثی و ف هی به احکام شرعی ای افراد اشاره شده است (حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ا  ،16ص  ،567ابواب میراث
الخنثی ،باب  ،2حدیث 5؛ همان ،ا  ،16ص  ،560باب  ،1حدیث 1؛ عالمه حلی ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب
االمامیه ،ا  ،2ص 160؛ فخر المح ی  ،تبصره المتعلمی فی احکام الدی  ،ص 166؛ امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا
 ،2ص 011؛ محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا  ،7ص 100؛ علی مشکینی ،مصرلحات الف ه ،ص .)202
ای افراد به دو گروه «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» ت سی میشوند .خنثای مشکل یا «دو جنسی
کامل» یا «هرما فرودیتِ ح ی ی» ( )hermafroditبه دلیل دارا بودن هر دو آلت تناسلیِ مردانه و زنانه ،جنسیتِ
بینابی و دو گانه دارند و دقی ام مرد بودن یا زن بودنِ آنان آشکار نیست .ای عده ،ملزم به رعایت احتیانهای شرعی
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بوده و برای مثال ،ازدواا برای آنان حرام است( .سید محمد صدر ،ماورا الف ه ،ا  ،7ص 105؛ علی مشکینی،
مصرالحات الف ه ،ص 200 -200؛ میرزا حس بجنوردی ،ال واعد الف هیه ،ا  ،2ص .)57-55خنثای غیر مشکل ،اگر
چه با توجه به نشانه ها و امارات شرعی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق میشوند و تکلیف شرعی آنان از
لحاظ مرد بودن یا زن بودن روش است ،ولی ای عده ،دارای ابهام و اشکالِ جنسی بوده و از بیماری جنسی در رنج
هستند .دسته سوم افراد ترانس سکشوال ( )Transsexualیا «خنثای روانی» هستند که امروزه عمل جراحی به
منظور تغییر جنسیت ،بیشتر مربون به ای گروه است؛ یعنی کسانی که از نظر ظاهر ،سال بوده ،ولی از نظر روانی،
دچار اختالالت هویت جنسی بوده و خود را متعلق به جنس مخالف میدانند (صمد ق ایی ،پزشکی قانونی ،ص 579؛
فرامرز گودرزی ،پزشکی قانونی ،ا  ،2ص 1211؛ عبدالرسول دیانی ،م الهی «ح و

اخال پزشکی و اصالن

جنسیت» ،مجله دادرسی ،ش  ،)1093( 21ص 13؛زینب کوچکیان زلبوا ،بررسی وضعیت و مشکالت ناراضیان
جنسی ،ص .)1
ای افراد چنان چه از راههای دیگر درمان نشوند ،به آنان «عمل جراحی تغییر جنسیت» پیشهاد میشود ،تا
جنسیت آنان تا حد امکان ،به روانی -که خود را متعلق به آن میدانند -ترابق پیدا کند .در جواز یا عدم جواز تغییر
جنسیت در مورد ای گروه اختالفات جدی بی ف یهان اسالمی مشاهده میشود .گروه چهارم ،تغییر جنسیتِ افرادی
است که از نظر «جس » و «روان» سال هستند ،از نظر همهی ف یهان شیعه و سنی ،ای نوو تغییر جنسیت حرام
است ،و تغییر جنسیت به منظور «کشف جنسیت» و نیز «تغییر جنسیت در مورد خنثیها» از نظر همه ف یهان
اسالمی قابل قبول است (امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا ،2ص 551 -559؛ ناصر مکارم شیرازی ،رسالهی استفتاءآت،
ا ،1ص 602 -061؛ محمد فاضل لنکرانی ،جامف المسائل ،استفتاءآت ،ا  ،2ص 067؛ یوسف صانعی ،استفتاءآت
پزشکی ،ص 10 -12؛ همو ،مجمف المسائل ،ا ،1ص 075؛ حسی علی منتظری ،رسالهی استفتاءآت ،ا  ،2ص
039؛ سید یوسف مدنی تبریزی ،المسائل المستحدثه ،ص 00؛ دیدگا ه طنراوی ،مفتی مصر ،ر.ک :علی رضا باریک
لو ،م اله «وضعیت تغییر جنسیت» ،مجله اندیشههای ح وقی ،ش  ،)1092( 5ص 65؛ احمد محمد کنعانی،
الموسوعه الربیه الف هیه ،ص  295؛ محمد خالد منصور ،االحکام الربیه المتعل ه بالنساء فی الف ه االسالمی ،ص
.)236
توجه به ای نکته ض روری است که بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت ،فی حد نفسه مورد توجه است.
بنابرای  ،اگر ضرورت شدید یا اضررار برای عمل جراحیِ تغییر جنسیت وجود داشته باشد ،همهی ف یهان ،اع از
شیعه و سنی ،به جواز آن معت دند .نکتهی دیگر آن که ،همهی ف یهان اهل سنت ،بدون استثنا به حرمت تغییر
جنسیت معت دند ،اما ف یهان شیعه به دو گروه معت دی به جواز تغییر جنسیت و عدم جواز تغییر جنسیت ت سی
میشوند.
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فتوای صریح امام خمینی (ره) شامل تغییرجنسیت مرد به زن و زن به مرد ،و نیز شامل تغییر جنسیت خنثی
به یکی از دو جنس زن یا مرد می شود .بنابرای  ،از نظر امام خمینی ،تغییر جنسیت تنها شامل تبدیل مرد به زن یا
تبدیل زن به مرد نمی شود ،بلکه از نظر ایشان ،تبدیل خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث نیز مصداقی از تغییر
جنسیت است .ای مرلب از آن جهت مه است که ممک است تصور شود که دیدگاه امام خمینی (ره) مبنی بر
جواز تغییر جنسیت ،تنها شامل خنثیها یا دو جنسیها میشود؛ یعنی همان کسانی که از نظر جسمی بیمار بوده و
نیازمند عمل جراحی تغییر جنسیت هستند ،در حالی که امام خمینی با صراحت تمام ،تغییر جنسیت در مورد افراد
سال را مجاز میشمرند؛ چه ای که امام خمینی با صراحت تمام ،بحث خنثیها را قسی مورد اول (تبدیل مرد به زن
و زن به مرد) قرار داده اند و از نظر ایشان تغییر جنسیت مرلق جایز است؛ خواه تغییر جنسیت مرد به زن یا بر
عکس ،و خواه تغییر جنسیت خنثی -یکی از دو جنس مرد و زن (ر.ک :امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا  ،2ص 559؛
محمد مهدی کریمی نیا ،تغییر جنسیت از منظر ف ه و ح و  ،ص .)233
تنها موردی که مورد اختالف نظر جدی است ،تغییر جنسیت در افراد خنثای روانی (ترانس سکشوال) است.
مشهور ف های شیعه به جواز آن معت دند ،مانند :امام خمینی ،آیت اهلل محمد مؤم قمی ،آیت اهلل سید محس
خرازی ،آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی ،آیت اهلل یوسف صانعی ،آیت اهلل حسی علی منتظری ،آیت اهلل محمد ابراهی
جناتی ،آیت اهلل عبد الکری موسوی اردبیلی ،آیت اهلل حسی نوری ،آیت اهلل سید علی خامنهای ،آیت اهلل سیستانی
(ر.ک :منابف پیشی ) .در م ابل ،تمام عالمان اهل سنت ،اع از ف یهان و ح و دانان که در ای باره اظهار نظر کرده-
اند ،به حرمت تغییر جنسیت معت دند (احمد محمد کنعانی ،الموسوعه الربیه الف یه ،ص 295-290؛ یوسف
قرضاوی ،الحالل و الحرام فی السالم .با تعلی ه حس

محمد ت ی جواهری ،ص 157-155؛ محمد ب

حسی

الجیزانی ،ف ه النوازل ،ا  ،0ص )16-17
در ای میان ،عدهای از ف یهان شیعه نیز به حرمت تغییر جنسیت معت د شدهاند ،مانند :آیت اهلل سید ابوال اس
خوئی ،آیت اهلل سید محمد رضا گلپایگانی ،آیت اهلل محمد اراکی ،آیت اهلل میرزا جواد تبریزی ،آیت اهلل شیی هادی،
نجفی (ابوال ا س موسوی خوئی ،استفتاءآت :پرسش و پاسی ،ص 097؛ سید حسی حسینی ،احکام المغتربی  ،وف ا
لفتاوی عشرۀ م مراجف الت لید ،ص 003-001؛ محمد علی اراکی ،استفتاءآت ،ص 290؛ مرکز تح ی ات ف هی قوه
ق ائیه ،مجموعه آرای ف هی ،ق ایی در امور ح وقی ،ا ( ،0نکان  ،)1ص 51-53؛ هادی نجفی ،اآلراء الف هیه ،ص
.)172

 )6مه تری دلیل قرآنی بیان شده برای حرمت تغییر جنسیت:
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الف .دلیل اول قرآنی بیان شده برای حرمت تغییر جنسیت:
یکی از مه تری دلیل های حرمت تغییر جنسیت ،حرام بودن تغییر در خل ت خداوندی است ،که مستند ای
حک از نظر همهی مخالف ی ِ تغییر جنسیت از اهل سنت ،و برخی از ف یهان شیعه (مثل آیت اهلل میرزا جواد تبریزی
و آیت اهلل هادی نجفی ،ر.ک :سید حسی حسینی ،احکام المغتربی وف ام لفتاوی عشرۀ م مراجف الت لید ،ص -001
003؛ هادی نجفی ،اآلراء الف هیه ،ص  172به بعد) ،آیهی  111سورهی نسا است« :و لَاُضِلنننهم ولَاُمنیننه وآلمرننهم
فَلَیمببَتِکُ ن آذانَ االنعامِ و آلمرُننهم فَلَیمغَیِّرُنن خَلقَ اهلل و مَ یَتنخِذ الشیرانَ وَلیام مِ دونِ اهلل فَ َد خَسِرَ خُسرانام ممبینام»؛ بر
اساسام ای آیه ،شیران میگوید که م انسانها را گمراه کرده و به آروزها سرگرم میسازم و به آنها دستور میده
(اعمال خرافی انجام دهند و) گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش خدایی را تغییر دهند .آن گاه خداوند متعال در
ادامه آیه میفرماید که آنان که شیران را به جای خدا ولی خود بر گزینند ،زیان آشکاری کردهاند.

بررسی و تحلیل دلیل اول:
با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت معلوم میشود که اساسً ای آیهی شریفه ناظر به بحث جدید تغیر
جنسیت نیست؛ نهایت آن که برخی از مفسری اهل سنت ،خواجه کردن بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق اهلل
دانستهاند .برای مثال ،طبری از بزرگان اهل سنت در تفسیر جامف البیان ،از بزرگان اهل سنت ،تأویل آیهی «فلیغیرنّ
خلق اهلل» را بیان میکند :پانزده ت از بزرگان اهل سنت میگویند که منظور اِخصا است .بیست ت از بزرگان اهل
سنت معت دند که منظور از تغییر خلق اهلل ،تغییر دی است و هفت ت از اهل سنت میگویند منظور وش و زینت-
های فریبنده است .آن گاه طبری از امام باقر علیه السالم ن ل میکند که منظور از «خلق اهلل» ،به دلیل آیهی 03
سوره روم دی اهلل است .طبری می گوید که اگر ای معنا را در نظر بگیری  ،در ای صورت ،هر کاری که از سوی
خداوند متعال نهی شده باشد ،داخل معنای فو خواهد شد ،مانند خِصا ،وش و غیره .نیز هر کاری که ترک دستور
الهی در آن نهفته باشد ،کار شیرانی است؛ چون شیران انسانها را به ترک دستورات الهی و انجام گناهان دعوت
میکند و او از ای طریق نصیب میگیرد و در کار انسان شریک میشود و از ای طریق ،تغییر خلق اهلل که همان
تغییر دی اهلل» است ،تح ق پیدا میکند( .محمد ب جریر طبری ،تفسیر جامف البیان ع تفسیر آی ال رآن ،ا ،0
ص  .)076 -072فخر رازی درباره ای که منظور از «تغیر خلق اهلل» چیست ،دو نظر را ن ل میکند که بر اساس نظر
اول مراد از تغییر خلق اهلل ،تغییر دی ا هلل و تبدیل حالل به حرام است و بر اساس نظر دوم ،مراد از تغییر ،تغییر
ظاهری است و تبدیل حالل به حرام است و بر اساس نظر دوم ،مراد از تغییر ،تغییر ظاهری است که برای آن
وجوهی ذکر شده است ،مانند :موی مصنوعی ،قرف گوش و در آوردن چش حیوان یا اخته کردن ،تشبه مرد به زن
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(تخنُّث) و نیز مساح ه؛ آن گاه فخر رازی نتیجه میگیرد که تمام معانی فو میتواند مد نظر و مورد توجه باشد و
وی همهی معانی را میپذیرد (فخر رازی ،تفسیر الکبیر ،ا  ،0ص  .)020مفسری دیگر اهل سنت نیز معانی فو را
برای تغییر خلق اهلل بیان داشتهاند (مانند :شهاب الدی آلوسی ،رون المعانی ،ا  ،7-5ص 115؛ احمد ثعلبی ،الکشف
و البیان ،ا  ،0ص 091 -099؛ محمد جمال الدی قاسمی ،محاس التأویل و ا  ،0ص 1107 -1100؛ یوسف ب
احمد ،تفسیر الثمرات الیانعه و االحکام الواضحه ال اطعه ،ا  ،2ص 019 -016؛ محمد عبده تفسیر المنار ،ا  ،5ص
 .)071به عنوان جمف بندی دیدگاه مفسری اهل سنت میتوان گفت که ت ریبام تمام مفسری اهل سنت به معنای
«تغییر دی اهلل» اشاره کرده و از نظر آنان تغییر خلق اهلل» یعنی «تغییر دی اهلل» ،و ای معنا را شبیه «ال تبدیل
لخلق اهلل» (سوره روم ،آیهی  )03میدانند که به معنای «ال تبدیل لدی اهلل» است .عالوه بر ای  ،مفسری اهل
سنت ،مصادیق بیشتر و معانی متعددی برای تغییر خلق اهلل بیان داشتهاند ،مانند :اخته کردن انسان ،وش  ،بریدن
گوش حیوان ،در آوردن چش حیوان ،تحری گوشت حیوان حالل گوشت.پرستش ماه ،خورشید و  ...با ای توضیح
معلوم میشود از نظر مفسری اهل سنت اساسام آیهی شریفه  111سوره آل عمران ناظر به بحث تغییر جنسیت
نیست.
در سالهای اخیر که بحث نو پیدای تغییر جنسیت مررن شده است ،عدهای از ف یهان اهل سنت به آیهی
 111سورهی نساء برای اثبات حرمت تغییر جنسیت استناد نمودهاند (احمد محمد کنعانی ،الموسوعه الربیه الف هیه،
ص 295 -290؛ محمد ب حسی الجیزانی ،ف ه النوازل ،ا  ،2ص  .)16 -17از نظر ف های اهل سنت که مخالف
تغییر جنسیت هستند ،هیچ گونه ضرورت شرعی برای تغییر جنسیت وجود ندارد و ای کار در واقف ،پاسی مثبت به
دعوت شیران است که وعده داده از طریق ای گونه کارهای حرام ،انسان را منحرف سازد؛ چه ای که شیران به بنی
آدم دستور داده و آنان ،خلق خدا را تغییر خواهند داد (احمد محمد کنعانی ،همان ،ص  .)295وجود مذکر و مونث
در میان موجودات زنده ،امری الزم برای ازدواا و تکثیر نسل و ادامهی نسل بشری است .از ای رو ،قانون گذار الهی،
تغییر جنسیت را حرام کرده است ،چون ای کار با فررت الهی مخالفت دارد (همان)  .از نظر برخی ف یهان اهل
سنت ،نه تنها تغییر جنسیت ،بلکه کارهای دیگر مانند :شبیه سازی و حتی غلو و زیاده روی در زینت و آرایش،
مصداقی از «تغییر خلق خدا» بوده و طبق آیه ی فو  ،حرام است (یوسف قرضاوی ،الحالل و الحرام فی االسالم ،با
تعلی هی حس محمد ت ی جواهری ،ص  .)157 -155در ای میان ،عدهای از ف یهان شیعه نیز با استناد به آیهی
فو به حرمت عمل جراحیِ تغییر جنسیت معت د شدهاند ،مانند آیت اهلل میرزا جواد تبریزی و آیت اهلل شیی هادب
نجفی (ر.ک :سید حسی الحسینی ،احکام المغتربی وف ام لفتاوی عشره م مراجف الت لید ،ص 001؛ هادی نجفی،
اآلراء الف هیه ،ص  172؛ سید حسی فتاحی معصوم ،مجموعه م االت و گفتارهای دومی سمینار دیدگاه اسالم در
پزشکی ،ا  ،2ص .)93
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در بررسی و تحلیل استدالل فو باید حداقل به سه آیهی قبل از آیهی تغییر توجه کرد :در آیهی  117سورهی
نساء به بزرگی گناه شرک و ای که هیچ گناهی باالتر از آن نیست توجه شده است .در آیهی  116آمده که مشرکی
به قدری کوتاه فکرند که خالق و آفریدگار جهان هستی را رها کرده و در برابر موجوداتی سر تعظی فرود میآورند
که ک تری اثر مثبتی ندارند ،و بلکه همانند شیران ،ویرانگر و گمراه کننده نیز میباشند .در آیهی  119به شیران
از آن جهت که گفته از بندگان خدا سه معینی خواه گرفت لعنت شده است.
برخی از مح ی معت دند با توجه به آیهی مورد بحث (نساء ،)111 :تغییر در خل ت گاه تغییر ظاهری و
فیزیکی است و گاه تغییر معنوی ،مانند :گمراه ساخت انسانها و سرگرم ساخت آنها به آرزوها .هر دو تغییر در
راستای اهداف شیران بوده و باعث دور ساخت فررت بندگی خداوند است .بنابرای  ،هر نوو تغییر و تحریفی که به
انگیزه ی شیرانی و اهداف و کارهای غیر الهی صورت پذیرد ،مذموم و غیر شرعی است (محمد قائنی ،المبسون فی
المساسئل الربیه ،ا  ،1ص .)223
در زمان جاهلیتِ قبل از اسالم ،هر گاه شتر چند بار میزائید ،گوش او را میبریدند و یا شکاف میدئادند و یا
چش آن را در میآوردند و از ای طریق آن را در راه بتها وقف میکردند ،یعنی از آن پس ،از سوار شدن و ذبح آن
خود داری میکردند( .رون البیان ،ا  ،2ص 296؛ فخر الدی طریحی ،مجمف البحری  ،ا  ،0ص .)001
با توجه به شأن نزول فو  ،برخی از مح ی معت دند خداوند در ای آیات ،از بریدن گوش یا کور کردن چش
حیوان و آن گاه وقف بتها قرار دادن نهی کرده و آن را «تغییر در خلق اهلل» میداند؛ چه ای که هدف از خلقِ ای
گونه حیوانات ،استفاده از گوشت آن و بهرهبرداری از سواری و حمل بار است .ای گونه نعمتها،برای استفاده انسانها
آفریده شده است تا توان الزم برای عبادت و بندگی خداوند پیدا کنند؛ در غیر ای صورت ،از اهداف خل ت دور افتاده
و در دام شیران گرفتار آمدهاند( .محمد قائنی ،المبسون فی المسائل الربیه ،ا  ،1ص  .)223بر ای اساس ،به اعت اد
برخی مفسری  ،تغییر در خل ت به طور مرلق ناپسند نیست؛ زیرا برخی کارها از قبیل ختنه کردن ،قرف کردن بند
ناف جنی  ،چیدن موهای زائد بدن ،و کوتاه کردن موی سر و حتی برخی جراحیهای طبی از امری است که قانون
گذار الهی نه تنها از انجام آن نهی نکرده است ،بلکه به انجام آن نیز امر کرده است (سید عبداالعلی سبزورای ،مواهب
الرحم فی تفسیر ال رآن ،ا  ،13ص  .)035-291لذا م صود از تغییر در آیهی تغییر (نساء ،)111 :نوو خاصی از
تغییر است .مفسران در ای که مراد از «تغییر در مخلوقات الهی» چیست ،با ه اختالف نظر دارند :تفسیر قمی از
تفاسیر قرن سوم هجری «خلق اهلل» را در آیهی «فلیغیرنّ خلق اهلل» به «امر اهلل» تفسیر کرده است؛ پس هر کس با
اوامر الهی مخالفت کند ،خلق خداوند را تغییر داده است (علی ب ابراهی قمی ،تفسیر قمی ،ذیل آیه  111سوره آل
عمران) و عیاشی از مفسری قرن چهارم ،تغییر خلق اهلل را به معنای «تغییر دی خدا و تغییر امر خدا« دانسته است،
و برا ی اثبات مدعای خویش به احادیثی از امام باقر (و) استناد نموده است که در آنها تغییر خلق خدا به همی معنا
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تفسیر شده است (محمد ب مسعود سمرقندی ،تفسیر عیاشی ،ذیل آیه مورد بحث) .شیی طوسی از مفسران قرن
پنج هجری آراء و نظرات اختالفیِ مفسری پیش از خود را گزارش کرده است .از اب عباس و عدهای دیگر ن ل
کرده است که مراد ،از تغییر در خلق اهلل ،خواجه کردن و اخته کردن است و از برخی دیگر ن ل کرده است که مراد
«تغییر دی اهلل» است ای معنا از امام باقر علیه السالم و امام صاد علیه السالم نیز روایت شده است و خداوند در
آیهی  03سوره روم «فِررَت اهلل التی فَرر الناسَ علیها ال تبدیلَ لِخلقِ اهلل ذلک الدی ُ ال ی » ،دی خود را مرابق با
فررت الهی بشر دانسته است که در آن هیچ دگرگونی و تغییر راه ندارد .از برخی دیگر نیز ن ل کرده است که منظور
حیوانات است که خداوند آنها را برای استفاده انسانها آفریده است ،ولی عدهای آنها را برای خود حرام کردهاند و
خل ت خورشید ،ماه ،سنگ که برای استفاده انسانها است ،آنها را از مسیر طبیعی خارا نموده و معبود خویش قرار
دادهاند ،و در پایان صاحب تفسیر تبیان نتیجه میگیرد که بهتری معنا ای است که «تغییر خلق اهلل» به معنای
تغییر دی است و تمام تفسیرهای دیگر را در ذیل همی معنا قابل ارزیابی میداند (محمد ب الحس الروسی،
تفسیر التبیان ،ا  ،0ص  .) 000پس از آن سرآمد مفسران قرن شش  ،مرحوم طبرسی نیز همی تفسیر را پذیرفته
است (طبرسی ،مجمف البیان ،ا  ،0ص  ،)199ولی شیبانی از مفسران قرن هف در کتاب «نهج البیان ع کشف
معانی ال رآن» بر ای باور است که هر گاه انسان ،حالل خداوند را حرام کند و یا حرام او را حالل نماید ،خلق خداوند
را تغییر داده است (شیبانی ،نهج البیان ع کشف معانی ال رن ،ا  ،2ص  .)163کاشفی مفسر قرن نه هجری معت د
است هر تغییر م ری مشمول ای آیه بوده و حرام است ،ولی اگر در تغییر ،نفعی وجود داشته باشد ،مبان است .آن
گاه با گزارش نظر عدهای از مفسری ای نظر را ت ویت میکند که هر کس مرتکب گناه شود ،خلق خداوند را تغییر
داده است(کاشفی جواهر التفسیر ،ص  .)921از نظر «تفسیر منهج الصادقی » و «تفسیر صافی» ،تغییر یا «صوری»
(ظاهری) است ،مانند :خواجه کردن ،و یا «صفتی» است ،مانند لوان و مساح ه ،و در ادامه ای دو قس را داخل در
معانی «تغییر دی اهلل و تغییر امر اهلل» دانسته و بر ای باورند که بی ای دو تفسیر منافاتی نیست( .تفسیر منهج
الصادقی  ،ا  ،0ص 111؛ مولی محس فیض کاشانی ،الصافی ،ا  ،1ص .)070 -070
عالمه طباطبایی نیز مشابه همی تفسیر را برگزیده است (محمد حس طباطبائی ،المیزان فی تفسیر ال رآن،
ذیل آیه مورد بحث) .مرحوم سبزواری از مفسری معاصر نیز تغییر در خل ت را بر دو قس  ،ت سی کرده است :تغییر
حسی مانند :خواجه کردن و مثله ساخت بدن؛ و تغییر معنوی مانند :خروا از فررت الهی و اعراض از دی و ایجاد
تغییر و تحریف آن و بر ای باور است که آیه داللت میکند بر ای که تغییر در خل ت خداوند کاری ناپسند است و
تصرف و تغییر در موجودات ا ز اختصاصات خداوند است و برای غیر خدا چنی ح ی وجود ندارد ،مگر در مواردی که
خداوند اجازه داده باشد ،مانند :ختنه کردن ،کوتاه کردن ناخ  ،وی بر ای باور است که از نظر ف هی نیز تغییر بر دو
قس است :قس اول تغییراتی که در خصوص آنها نهی صریح وارد شده است ،مانند  :مجسمه سازی ،خواجه ساخت
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انسان ،ریش تراشی و کارهای دیگری که نهی شرعی دارد؛ دوم تغییراتی که نهی صریح ندارد ،مانند :جراحی
پالستیک و زیبا سازی که اگر همراه با غرض ع الیی باشد ،جایز است وگرنه بر اساس م ت ای عمومات و اطالقات،
ای کار حرام است؛ پس تغییر یک حیوا ن و تبدل آن به حیوان دیگر ،حرام است؛ وجه دوم ای که بر اساس منان و
مالکی که از «خلق اهلل» به دست می آید ای است که حرمت تغییر در صورتی است که از طریق ایجاد خل ت جدید،
با خلق و آفرینش الهی م ابله کند .پس در ای حالت ،حرمت وجود دارد .در پایان صاحب تفسیر «مواهب الرحم »
نتیجه می گیرد که هر نوو تغییر ،چه در حیوان و چه در گیاهان ،مادامی که به عنوان معارض و جنایت ،با آفرینش
الهی محسوب نشود ،حرام نیست .البته ای مرلب در صورتی است که در تغییر اذیت ،آزار رسانی و اسراف وجود
نداشته باشد ،و گرنه حک آن حرمت است( .سید عبداالعلی سبزواری ،مواهب الرحم فی تفسیر ال رآن ،ا  ،1ص
.)035 -291
جهت جمف بندی کلی دیدگاه مفسری شیعه به نظر میرسد با توجه به روایات یاد شده که در آن «تغییر خلق
اهلل» به «تغییر دی اهلل» و «تغییر امر اهلل» تفسیر شد .از ای رو ،مفسری شیعه ،پیوسته بر ای مرلب اتفا نظر
داشته اند که هر گاه تشریف و بدعتی در دی و امر خدا روی دهد و حالل خدا حرام و حرام خدا حالل شود ،ای کار
تغییر در خل ت الهی بوده و مذموم است .عالوه بر ای  ،با توجه به شأن آیهی  111سورهی نساء معلوم میشود که
برخی اشیاء به منظور خاص و هدف ویژه خلق شده است و هر گاه از مسیر اصلی منحرف شود ،تغییر در خل ت الهی
است .برای مثال ،شتر برای استفاده از گوشت یا سواری آفریده شده است ،و هر گاه انسان ،بیدلیل آن را حرام کند،
تشریف و بدعت بوده و «تغییر مذموم» است (محمد قائنی ،المبسون فی المسائل الربیعه ،ا  ،1ص  .)223با ای
توضیح روش میشود که ایهی تغییر (نساء )111 :به بحث تبدیل مذکر به مؤنث و بر عکس ،مربون نمیشود و
استناد به آن برای اثبات حرمت تغییر جنسیت ناصواب است و بیش از ده ت از ف یهان شیعه که به جواز تغییر
جنسیت فتوا دادهاند ،از ای آیه ،حرمت تغییر جنسیت را استفاده نکردهاند .هر چند در اکثر قریب به اتفا موارد،
تغییرجنسیت به دلیل بیماری جسمی و یا روحی صورت میگیرد و راه دیگر برای درمان آن وجود ندارد.

ب .دلیل قرآنی دوم بیان شده برای اثبات حرمت تغییر جنسیت:
برخی دیگر از ف یهان شیعه (سید یوسف مدنی تبریزی ،المسائل المستحدثه ،ا  ،2ص  )06-02برای اثبات
حرمت تغییر جنسیت به ای آیه استناد کردهاند« :لِلهِ مملک السّمواتِ واالرضِ یَخلُقُ ما یشاء یَهَبم لِمَ یشاءم إناثام و
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یَهَبم لِمَ یَشاءم الذُکورا .اَو یمزَوِّجمهم ذُکرانام و إناثام و یَجعَلُ مَ یَشاءم ع یمام اِنّهم علی قدیرٌ»؛ یعنی فرمانروایی ] مرلق[
آسمانها و زمی از آنِ خداست؛ هر چه بخواهد می آفریند؛ به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد
فرزند پسر میدهد .یا آنها را پسر ]ان[ و دختر ]ان[ توأم با یکدیگر میگرداند ،و هر که را بخواهد ع ی میسازد.
اوست دانای توانا.
از نظر وی ،دختر بودن یا پسر بودن در اختیار خدا بوده و از سوی او قرعی شده است و بشر نمیتواند با اَعمال
خود ،از جمله عمل جراحی ،ای پدیده واقعی را تغییر دهد .بر ای اساس ،دگرگونیهایی که در دو جنس «مذکر» و
«مؤنث» از زمان انع اد نرفه تا هنگام تولد رخ میدهد و ویژگیهایی که دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت
نهفته است ،همه از نشانههای خدا بوده و هیچ قدرتی نمیتواند آن را تغییر دهد و هر گاه به وسیلهی عمل جراحی،
عالئ جنس مخالف در وی پدید آید ،در واقف تغییر جنسیت حاصل نشده و ای کار حرام است و از نظر تکالیف
شرعیه ،وی حک قبل از تغییر اع ای ظاهری را دارد.

بررسی دلیل فوق:
در پاسی ای استدالل به نظر میرسد با توجه به ای که در ف ه تعریف واضحی از «مذکر و مؤنث» وجود ندارد
و از مجموو تعابیر ف هی به دست میآید که م صود ف ها نیز همان تعریف و نظر عرف در ای باره باشد و مالک عرف
در مذکر و مؤنث بودن ،دارا بودن آلت تناسلی و عالئ ویژهی مردانه یا زنانه است .پس اگر فردی از طریق عمل
جراحی ،دارای آلت تناسلی و ویژگی ها و عالئ جنس مخالف شود و عرفام به او نام جنس مخالف اطال شود ،معلوم
میشود که تغییر جنس یت امری ممک است و در صورت وقوو و تبدّل موضوو ،احکام شرعی جنس مخالف بر او
جاری خواهد شد (سید محس خرازی ،م اله «تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت (عربی) ،ش  ،20ص 201؛ همو،
م اله «تغییر جنسیت» ،مجله ف ه اهل بیت (فارسی) ،ش  ،20ص 130؛ سید حسی فتاحی معصوم ،دیدگاههای
اسالم در مسائل پزشکی ،ا  ،2ص .)91-90
عالوه بر ای  ،وظیفه ی ف یه ای است که به ای پر سش پاسی دهد که اگر بنا به فرض تغییر جنسیت حاصل
شد ،حک آن را از نظر جواز یا عدم جواز و نیز شرایط آن در صورت جواز ،و باالخره آثار و پیامدهای آن را از نظر
تکلیفی و و ضعی بیان دارد ،ای که تغییر جنسیت واقف شده است یا نه ،ق اوت آن به عهدهی عرف است .حتی اگر
در تح ق عرفیِ تغییر جنسیت تردید وجود داشته باشد ،باز میتوان از نظر ف هی دربارهی آن به صورت فرضی
(اگری) بحث و گفت و گو کرد .بنابرای  ،با استناد به ای که تغییر جنسیت  ،امکان وقوعی ندارد و ح ی تام مرد به زن
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یا بر عکس تبدیل نمیشود ،نمی توان تغییر جنسیت را به طور مرلق ،غیر مشروو دانست (علی رضا باریک لو ،م اله
«وضعیت تغییر جنسیت» مجلهی اندیشههای ح وقی ،ش  ،)1092( 5ص .»61
پاسی دیگری آن است که آیههای  01و  53سورهی شوری ،ارتباطی به غیر ممک بودن تغییر جنسیت ندارد،
بلکه برای نشان دادن ای واقعیت است که هر گونه نعمت و رحمت در ای عال از سوی خدا است و کسی از خود
چیزی ندارد .آن گاه به یک مصدا آن اشاره کرده است .از آن جایی که اعراب جاهلی پسر را برتر از دختر می-
دانستند ،خداوند در ای آیات ،دربارهی آفرینش هر دو دختر و پسر کلمهی «یَهَبم» را به کاربرد ،تا بفهماند پسر و
دختر هر دو هدیهی الهی هستند و کلمهی «اناثام» را م دم آورد تا تجلیلی باشد از «دختر» و کلمهی «الذکور» را با
حرف «ال» آورد تا بگوید آن پسرانی که شما به آن دل خوشید ،آنان نیز هدیهی الهی هستند (ناصر مکارم شیرازی و
دیگران ،تفسیر نمونه ،ذیل آیات مورد بحث).

ج .دلیل سوم قرآنی در اثبات حرمت تغییر جنسیت:
دلیل دیگری که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممک است مررن شود ،استناد به آیهی  03سورهی نور است:
لِلمؤمنی یَغُ ُّوا مِ اَبصارِهِ وَ یَحفَظوا فُروجَه ذلِکَ اَزکی لَهم اِنّ اهلل خبیرٌ بِما یَصنَعونَ و قُل لِلمؤمناتِ یَغ ُ

مِ

اَبصارِهِ ّ وَ یَحفَظ َ فروجَهم ن؛ خداوند در ای آیات به پیامبرش دستور میدهد که به مؤمنی بگو که چش های خود
را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و عِفاف خود را حفظ کنند؛ ای برای آنان پاکیزهتر است؛ و خداوند از آن چه انجام
میدهند آگاه است .و به زنان با ایمان بگوید که چش های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را
حفظ کنند.
با توجه به ای که انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت ،مالزم با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس آن است ،از ای
رو ،با توجه به آیه ی یاد شده الزم است برای پرهیز از ارتکاب ای حرام مسلن  ،از تغییر جنسیت پرهیز شود؛ چه ای
که نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم ،چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها
اگر به قصد لذت باشد حرام است ،ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم
حرام می باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسرهی نگاه کردن به
صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسرهی نگاه کردن ه انسان نترسد که به حرام بیفتد
اشکال ندارد ،ولی بنا بر احتیان باید جاهایی را که مثل ران و شک معموالم میپوشانند نگاه نکند (امام خمینی،
رسالهی توضیح المسائل ،مسألهی .)2000
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از نظر ف ها بر اساس «قاعدهی اضررار» که یکی از قواعد مشهور ف هی است و مستند ان آیات متعدد قرآن
کری (مائده0 :؛ انعام ) 111 :و ر وایات اسالمی است ،انجام بع ی ،از امور حرام ،در حالت اضررار حالل میشود .برای
مثال ،طبق آیهی  160سوره ی ب ره ،خوردن گوشت مردار ،خون ،گوشت خوک حرام است ،اما کسی که گرفتار
اضررار میشود ،برای حفظ جان ،گناهی بر او نیست.
زندگی خنثای جسمی و خنثای روانی مصدا ِ آشکار اضررار است و زندگی خنثای روانی ،همانند خنثای
جسمی دارای اضرراب و پریشانی و عدم ترابق جنسی است؛ لذا تغییر جنسیت برای وی یک امر ضروری و غیر قابل
انکار است .تغییر جنسیت میتواند او را از «بالتکلیفی جنسی« یا «اختالل هویت جنسی» خارا نماید.
عالوه بر ای  ،آیاتی از قرآن کری به «نفی عسر و حرا» داللت دارد (حج ( ، )20آیهی 69؛ ب ره ( ،)2آیهی
195؛ مائده ( ،)5آیهی  .)7از ای رو از ناحیه ی هر حکمی که حرا و استیصال و مش ت الزم آید ،آن حک برداشته
خو اهد شد .بدون تردید وضعیت جسمی یا روحی در خنثای جسمی و یا خنثای روانی مصداقی روش از عسر و حرا
و مش ت است که می تواند زندگی را برای وی بسیار دشوار و ناراحت کننده قرار دهد .بنابرای  ،حتی اگر با استناد به
آیهی یاد شده یا ادلهی دیگر ،حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادی اثبات شود ،بیتردید در حال اضررار یا عسر و
حرا ،اگر راه حل درمانی دیگری وجود نداشته باشد ،تغییر جنسیت مجاز خواهد بود.
با توجه به رویکرد قرآنیِ ای م اله ،تنها اشاره مختصری به آثار ف هی کفایت خواهد کرد .ف های شیعه تأثیر
تغییر جنسیت را بر ازدواا ،و مهریه ،نف ه ،والیت و ح انت و نیز مسألهی ارث مورد بررسی قرار دادهاند.

 )9نگاهی گذرا به آثار ف هی تغییر جنسیت:
اول :تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی ازدواج
از جمله ای آثار ،تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی ازدواا است .یکی از مسائل بدیهی در ف ه اسالمی «لزوم
اختالف جنس در ازدواا» است و ازدواا «مرد با مرد» یا ازدواا «زن با زن» مشروو نیست (محمد مؤم قمی،
کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 113؛ محمد صدر ،ماورا الف ه ،ا  ،7ص 109؛ سید محس خرازی ،م اله
«تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت علیه السالم ،ش  ،20ص  .)260حتی اگر در موردی پس از ازدواا کشف
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خالف شود ،ازدواا سابق باطل بوده و مجوزی برای ب ای آن وجود ندارد .به اتفا ف یهان شیعه اگر ای رک مسلن ِ
ازدواا ،به هر دلیلی ،از جمله تغییر جنسیت ،مخدوش شود ،ازدواا سابق باطل میشود (امام خمینی ،تحریر الوسیله،
ا  ،2ص  ،551مسألهی 0؛ احمد مرهری ،مستند تحریر الوسیله ،ص 111-116؛ محمد مؤم قمی ،کلمات سدیده
فی مسائل جدیده ،ص  .) 113-131از نظر ف های شیعه در صورتی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند ،چنان
چه ای تغییر همزمان نباشد ،موجب برالن ازدواا سابق میشود؛ چه ای که با تغییر جنسیت اول (مثالم زوا) ازدواا
سابق باطل می شود و تغییر جنسیت دوم (مثل زوجه) تأثیر در حک مسأله ،یعنی باطل شدن ازدواا سابق ندارد
(امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا  ،2ص  ،551مسألهی 0؛ احمد مرهری ،مستند تحریر الوسیله( ،مسائل مستحدثه)،
ص 111-119؛ محمد مؤم قمی ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 113-139؛ غالمحسی خدادادی ،احکام
پزشکان و بیماران (فتاوی آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی) ،ص  ،101مسألهی 051؛ حسی علی منتظری ،رسالهی
استفتاءآت ،ا  ،2ص 039؛ همو ،احکام پزشکی ،ص 115؛ یوسف صانعی ،استفتاءآت ،ا  ،2ص 296؛ محمد ابراهی
جناتی ،رساله توضیح المسائل (استفتاءآت) ،ا  ،2ص )257-255؛ اما اگر تغییر جنسیت ،همزمان باشد ،امام خمینی
(ره) و برخی دیگر از ف های شیعه ،ب ای ازدواا سابق را ترجیح میدهند و معت دند ب ای نکان آن دو بعید نیست،
ولی احتیان آن است که ازدواا میان آن دو تجدید شود (امام خمینی ،تحریرالوسیله ،ا  ،2ص 551؛ یوسف صانعی،
استفتاءآت پزشکی ،ص 137 -135؛ همو ،مجمف المسائل (استفتاءآت) ،ا  ،1ص  ،)075ولی ب یهی ف یهان شیعه
معت دند که اساسام «تغییر جنسیت همزمان زوجی » تأثیری در باطل شدن ازدواا سابق ندارد (احمد مرهری،
مستند تحریر الوسیله ،ص 111 -119؛ محمد مؤم قمی کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 111 -131؛ سید
محس خرازی ،م اله «تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت (عربی) ،ش ( 20پاییز  ،)1061ص 209 -206؛ غالم
حسی خدادادی ،احکام پزشکان و بیماران (فتاوی آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی) ،ص  ،101مسألهی 051؛ ناصر
مکارم شیرازی ،رساله احکام برای بانوان ،تهیه و تنظی از :ابوال اس علیان نژادی ،ص 207؛ همو ،مجموعه
استفتاءآت ،ا  ،1ص 062 -063؛ حسی علی منتظری ،رساله استفتاءآت ،ا  ،2ص 039؛ همو ،احکام پزشکی ،ص
115؛ محمد ابراهی جناتی ،رساله توضیح المسائل (استفتاءآت) ،ا  ،2ص .)225

دوم :تأثیر تغییر جنسیت بر مهریهی زوجه
از نظر ف های شیعه ،تغییر جنسیت بر مهریه ی زوجه در ع د دائ نیز تأثیر گذار است؛ زیرا با تغییر جنسیت،
ازدواا نیز منحل میشود .در ای خصوص چهار احتمال مررن شده است ،از جمله ای که پرداخت مهریه به هیچ
وجه الز نیست؛ چه آمیزش صورت گرفته باشد یا نه ،چه زوا تغییر جنسیت داده باشد یا زوجه .ای احتمال مورد
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قبول ف ها نیست (ر.ک :محمد مؤم  ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 111؛ سید محس خرازی ،م الهی
«تغییر الجنس« ،مجله ف ه اهل البیت (عربی) ،ش  ،)1061( 20ص )252؛ چه ای که مهریه به دلیل ازدواا ،واجب
میشود و با انحالل ازدواا به دلیل تغییر جنسیت ،از بی نمیرود .همان طور که پس از عوامل دیگر انحالل  ،مثل:
فوت ،طال و فسی  ،نکان ،مهریه از بی نمیرود .احتمال دوم که برخی آن را پذیرفتهاند ،پرداخت مهریه در هر
صورت واجب است (امام خمینی ،تحریر الونسیله ،ا  ،2ص  ،551مسألهی  .)0احتمال سوم که از سوی برخی ف های
شیعه مررن شده است آن است که هر گاه تغییر جنسیت پس از آمیزش باشد ،پرداخت تمام مهریه به عهدهی زوا
است و اگر قبل از آمیزش باشد ،نصف مهریه را باید بپردازد (محمد مؤم  ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص
110؛ محمد ابراهی جناتی ،رسالهی توضیح المسائل استفتاءآت) ،ا  ،2ص  .)255آخری احتمال نیز از سوی برخی
مررن شده است که اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوا صورت پذیرد ،پرداخت مهریه بر عهدهی
زوا ،واجب نیست ،ولی اگر زوجه تغییر جنسیت دهد ،باید مهریهی زوجه را پرداخت کند (یوسف صانعی،
استفتاءآت ،ا ،1ص 075؛ همو ،استفتاءآت پزشکی ،چاپ چهارم ،ص .)137-135
در ازدواا موقت نیز از نظر ف های شیعه ،اگر زوجه تغییر جنسیت دهد ،بایستی تمام مهریه را پرداخت کند،
گویا که مدت را بذل کرده و از ادامهی زندگی منصرف شده است و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد ،به م دار زمان
تخلف ،از میزان مهریه کاسته میشود (سید محس خرازی ،م اله «تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت (عرببی)،
ش  ،20ص .)255

سوم :تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی نفقه زوجه و فرزندان:
از آثار دیگر تغییر جنسیت که از سوی ف های شیعه مررن شده است مسألهی «نف ه زوجه» است؛ زیرا در
صورت تغییر جنسیت ،ازدواا سابق باطل می شود .بنابرای احکام زوجیت ،مانند نف ه نیز به تبف انتفای موضوو
(ازدواا سابق) از بی میرود (سید محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا  ،7ص  109و 105؛ همو ،منهج الصادقی  ،ا  ،0ص
 ،770مسألهی  0637و  0639؛ مرکز تح ی ات ف هی قوه ق ائیه ،گنجینه سئواالت ف هی ق ائی ،سئوال شماره
.)5979
از نظر ف های شیعه ،تغییر جنسیت پدر ،تأثیری در وجوب نف هی فرزندان ندارد و او ،ه چنان موظف به
پرداخت نف هی فرزندانِ خویش است؛ چون تغییر جنسیتِ پدر ،از نظر عرف ،وی را از عنوان «پدر بودن» خارا نمی-
سازد (محمد مؤم  ،کلمات سدید فی مسائل جدید ،ص 115؛ سید محس خرازی ،تغییر الجنسیه ،مجله ف ه اهل
البیت علیه السالم ،ش  ،20ص  .)259و تغییر جنسیتِ مادر نیز تأثیری در نف هی فرزندان ندارد؛ زیرا ای وظیفه از
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ابتدا بر عهدهی مادر نبوده است ،بلکه ابتدا به عهدهی پدر است و در نبود وی ،وظیفهی جد پدری است .تنها در
صورت نبود پدر و جد پدری ،و با فرض توان مالی مادر ،وظیفهی پرداخت نف هی فرزندان به عهدهی مادر خواهد بود
و با تغییر جنسیت وی ،ای وظیفه ه چنان به عهدهی وی خواهد بود( .ر.ک :محمد مهدی کریمی نیا ،تغییر
جنسیت از منظر ف ه و ح و  ،ص  003به بعد)
ضمنام هر گاه پدر و مادر از نظر مالی ناتوان باشند ،بر فرزندان وی ،قدرت تمک شرن ع لی است و واجب است
مخارا ایشان را تأمی کنند و تغییر جنسیتی فرزند ،تأثیری در ای حک ندارد؛ زیرا ای حک متوجه «فرزند» است
و دختر یا پسر بودن تأثیری در آن ندارد.

چهارم :تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی عِدّه:
از جمله آثار مورد توجه ف های شیعه ،تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی «عده» است .از نظر ف ها ،در صورت
تغییر جنسیت« ،عده» در هر صورت ساقط است؛ چه مرد تغییر جنسیت دهد ،یا زن ،و چه عِدّهی طال باشد ،یا
عِدّهی فسی ،یا عِدّهی وفات ،حتی شامل تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه نیز میشود .مه تری دلیل ف ها در ای
باره ،تبدلّ و تغییر موضوو است و ای ک ه عِدّه ،مخصوص زنان است .پس هر گاه موضوو عوض شود و زن به سبب
تغییر جنسیت مرد شود ،حک نیز عوض میشود .از ای رو ،عِدّه ساقط است (امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا  ،2ص
559؛ احمد مرهری ،مستند تحریر الوسیله ،ص 233؛ محمد مؤم  ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 115؛
سید محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا  ،7ص 100؛ سید محس خرازی ،م الهی «تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت
عله السالم (عربی) ،ش  ،20ص .)250

پنجم :تأثیر تغییر جنسیت بر عناوین خانوادگی:
از جمله آثار مورد نظر ف های شیعه ،تأثیر تغییر جنسیت بر «عناوی خانوادگی» است ،مانند :برادر ،خواهر،
عمو ،عمه ،دایی ،خاله ،پدر و مادر .ای عناوی به دو قس ت سی شدهاند .یک قس  ،عناوینی که تغییر جنسیت،
موجب تبدیل آن میشود ،مانند« :برادر ،خواهر»« ،دایی ،خاله» و «عمو ،عمه» که در صورت تغییر جنسیت به عنوان
مخالف تبدیل میشود ،مثالم «برادر» به «خواهر» تبدیل میشود .دوم عناوینی که تغییر جنسیت باعث تبدیل آن
نمی شود که تنها مصدا آن عنوان پدر و مادر است؛ یعنی «پدر» با تغییر جنسیت «مادر» نمیشود و «مادر» عنوان
«پدر» پیدا نمیکند (امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا  ،2ص 551؛ سید محس خرازی ،م الهی «تغییر الجنس»،
مجله ف ه اهل البیت علیه السالم (عربی) ،ش  ،20ص 259؛ محمد مؤم  ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص
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)115؛ چون «پدر» از نظر ف هی کسی است که فرزند از نرفه (اسپرم) وی به وجود میآید و «مادر» کسی است که
فرزند از تخمک وی پدید میاید و ای امر با تغییر جنسیت پدر یا مادر تغییر نمیکند ،اال ای که پدر پس از تغییر
جنسیت به زن تبدیل شده و مادر پس از تغییر جنسیت به مرد تبدیل گشته است.

ششم :تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی والیت و سرپرستی کودکان:
تأثیر تغییر جنسیت بر مسألهی والیت و سرپرستی کودکان نیز در منابف ف هی شیعه مورد بررسی قرار گرفته
است .اگر «مادر» تغییر جنسیت دهد بر فرزندان والیت پیدا نمیکند؛ چه ای که والیت ابتداءام برای پدر است و با
نبود پدر ،والیت برای جدّ پدری است ،و در صورت نبود جدّ پدری ،والیت کودکان بر عهدهی حاک شرو نخواهد بود،
و هر گاه «پدر» تغیی ر جنسیت دهد ،ای امر تأثیری بر والیت وی ندارد ،و هر گاه مادر در مدتی که حق ح انت
کودک به او محول شده است ،تغییر جنسیت دهد و مرد شود ،وی ه چنان دارای اهلیت ح انت است؛ زیرا با تغییر
جنسیت ،صفت «اُنوثیت» (زن بودن) از وی زایل شده است ،نه صفت «مادری».
حق ح انت پدر نیز در صورت تغییر جنسیت زایل نمی شود؛ چون ح انت کودک به پدر از آن جهت که
«پدر» است واگذار شده است و عنوان «پدر» پس از تغییر جنسیت عوض نمیشود (امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا
 ،2ص 551؛ احمد مرهری ،مستند تحریر الوسیله ،ص 231؛ محمد مؤم  ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص
117 -115؛ سید محمد صدر ،ماوراء الف ه ،ا  ،7ص 105؛ همو ،منهج الصالحی  ،ا  ،0ص 700؛ سید محس
خرازی ،م الهی «تغییر الجنس» ،مجله ف ه اهل البیت علیه السالم (عربی) ،ش  ،20ص .)273 -259

هفتم :تأثیر تغییر جنسیت در ارث:
تغییر جنسیت در ارث نیز آثاری به دنبال دارد که برخی از ف های شیعه ای آثار را مورد بررسی قرار دادهاند .از
نظر ایشان هر گاه فردی ،جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدی خود تغییر دهد و آن گاه یکی از والدی وی
فوت کند ،مالک ارث ،جنسیتِ فعلی است .بنابرای  ،پسر فعلی ،دو برابر خواهر خود سه االرث دریافت میکند ،هر
چند قبالم دختر بوده است .نیز دختر فعلی ،به اندازهی نصف برادر خویش ،سه االرث دریافت میکند .هر چند قبالم
پسر بوده است؛ اما هر گاه پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند و آن گاه بخواهند از فرزند خویش ارث ببرند ،جنسیت
جدید در میزان ارث آنها اثری نخواهد داشت؛ زیرا میزان ارث پدر یا مادر بر اساس زمان انع اد نرفه فرزند است؛
یعنی برای پدر در حال انع اد نرفه ،دو سوم است ،هر چند بعدام تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود (محمد
مؤم قمی ،کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،ص 119 -116؛ سید محس خرازی ،م اله «تغییر جنسیت» ،مجله
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ف ه اهل بیت علیه السالم (فارسی) ،ش  ،20ص 105؛ برای دیدن نظر مخالف ،امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ا ،2
ص  ،573مسألهی .)6

 )1نتیجه گیری:
امروزه به مدد جراحی های نوی و حیرت انگیز ای امکان فراه گشته که جنسیت فردی از مرد به زن یا برعکس
تغییر کند .مه تری پرسش در ای باره روایی یا ناروایی ای عمل است .از نظر امام خمینی و عده ای از ف های
شیعه دلیلی بر منف آن وجود ندارد .و آیاتی که در اثبات حرمت تغییر جنسیت بیان شده است ،وافی به م صود
نیست.

 )13منابف:
-1قرآن کری  ,با ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی و دکتر محمد مهدی فوالدوند.
-2آریان پور کاشانی ،عباس و منوچهر آریان پورکاشانی ،فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی ،تهران،
امیر کبیر ،1071 ،چ نه  ،دو جلدی.
-0آلوسی بغدادی ،شهاب الدی محمود ،روح المعانی  ،بیروت ،دار االحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریی
العربی 1111 ،م.
-0ابوحبیب ،القاموس الفقهی ،لغۀ و اصطالحاً ،دمشق ،دارالفکر1011 ،

1119م.

-5احمد احمد و عادل ال اضی ،فقه الحیاۀ  ،حوار مف آیت اهلل السید محمد حسی

ف ل اهلل ،بیروت،

مؤسسه المعارف للمربوعات ، 1011 ،چ سوم.
-7اراکی ،محمد علی ،استفتائات ،ق  ،الهادی.1060 ،
-6اردبیلی ،احمد ،زبدۀ البیان فی احکام القرآن ،تهران ،المکتبۀ المرت ویۀ ،بی تا.
-9االنصاری ،قدرت اهلل و جمف م المح ی  ،موسوعۀ االطفال و ادلتها ،ق  ،مرکز ف ه االئمۀ االطهار،
. 1025
-1انوری ،حس  ،فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخ .1091 ،
-13بی آزار شیرازی ،عبدالکری  ،رسالۀ نوین ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1075 ،چ دوم.
-11البغوی ،امام ابی محمد الحسی ب مسعود الفراء ،تفسیر البغوی ،تح یق عبدالرزا المهدی ،بیروت،
دار االحیاء التراث العربی 2332 ،م ،چ دوم.
-12الثعلبی ،امام احمد ،الکشف و البیان ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی2332 ،م.
-10جناتی ،محمد ابراهی  ،رسالۀ توضیح المسائل( ،استفتاءآت) ،ق  ،انصاریان ،1092 ،دو جلدی.
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-10الحر العاملی ،محمد ب الحس  ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعۀ ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی1111 / 1012 ،م.
-15الحسینی ،السید حسی  ،احکام المغتربین ،تهران ،مرکز الطباعۀ و النشر للمجمف العالمی الهل البیت
علیه السالم. 1023 ،
-17الحسینی ،السید صاد  ،المسائل الطبیۀ ،ق  ،یاس الزهراء. 1026 ،
-16خالد منصور ،محمد ،االحکام الطبیۀالمتعلقۀ بالنساء فی الفقه االسالمی.
-19خامنه ای ،السید علی ،رسالۀ اجوبۀ االستفتاءآت ،تهران ،الهدی 1093 ،ش.
-11خدادادی ،غالمحسی  ،احکام پزشکان و بیماران ،فتاوی آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی.
-23خوئی ،سید ابوال اس  ،استفتاءآت ،پرسش و پاسخ ،ق  ،مؤسسۀ احیاء آثار امام خوئی.1091 ،
-21الخوئی ،السید ابوال اس  ،منیۀ السائل ،استفتاءآت هامۀ ،جمعه و رتبه موسی مفید الدی عاصی
العاملی ،ق مؤلف1063 ،ش .الربعۀ الثالثۀ.
-22الخمینی ،امام رون اهلل ،تحریر الوسیلۀ ،تهران ،مکتبۀ اعتماد الکاظمی ،1077 ،چ شش .
-20خمینی ،امام رون اهلل ،ترجمه تحریر الوسیلۀ ،مترج  :محمد باقر موسوی همدانی.
-20دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،زیر نظر محمد معی  ،تهران ،دانشگاه تهران1006 ،ش.
-25الرازی ،امام فخر ،تفسیر الکبیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی2331 ،م الربعۀ الرابعۀ.
-27الرمیخان ،علی ب سلیمان ،االحکام و الفتاوی الشرعیۀ لکثیر من المسائل الطبیۀ ،ریاض ،دار
الوط للنشر. 1011 ،
-26الزمخشری ،محمود ب

عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه

التأویل ،بیروت ،دارالکتاب العربی1196 ،م.
-29السبزواری ،السید عبد االعلی ،مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ،ق  ،دفتر آیت اهلل سبزواری1011 ،
.
-21سلیمان ،عمر و دیگران ،قضایا طبیۀمعاصرۀ ،اردن ،دارالنفائس2331 ،م.
-03سمیح عیسی ،ن ال ،الطب الوقایی ،سوریه ،دارالمکتبی1111 ،م.
-01صانعی ،یوسف ،مجمع المسائل ،استفتاءآت ،ق  ،میث تمار 1066 ،ش ،چ سوم.
-02صانعی ،یوسف ،استفتاءآت پزشکی ،ق  ،میث تمار 1066 ،ش ،چ دوم.
-00الصدر ،السید محمد ،ماوراء الفقه ،بیروت ،داراالضواء1117 ،م.
-00الصدر ،السید محمد ،منهج الصالحین ،بیروت ،داراالضواء1002 ،م.
-05صلیبا ،جمیل ،فرهنگ فلسفی ،ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی ،تهران ،حکمت1077 ،ش.
-07طباطبائی یزدی ،سید محمد کاظ  ،العروۀ الوثقی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ، 1036 ،چ سوم.
-06طباطبائی ،سید محمد حسی  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ق  ،مؤسسۀ اسماعیلیان. 1010 ،
-09الربرسی ،ابوعلی ف ل ب الحس  ،مجمع البیان ،بیروت ،دارالمعرفۀ1199 ،م.
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-01الربری ،محمد ب جریر ،تفسیر جامع البیان عن تفسیر آی القرآن (تفسیر طبری) ،بیروت ،دار
اب حزم و دار االعالم2333 ،م.
-03طریحی ،فخر الدی  ،مجمع البحرین ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1079 ،چ دوم.
-01الروسی ،ابوجعفر محمد ب الحس  ،المبسوط فی الفقه االمامیۀ ،تهران ،المکتبۀالمرت ویۀ الحیاء
آثار الجعفریۀ. 1069 ،
-02الروسی ،ابوجعفر محمد ب الحس  ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
-00عمید ،حس  ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،امیر کبیر1073 ،ش ،چ سوم.
-00عودۀ ،عبدال ادر ،التشریع الجنائی االسالمی فی المذاهب الخمسۀ مقارناً بالقانون الوضعی ،تهران،
مؤسسه البعثۀ. 1032 ،
-05فاضل لنکرانی ،محمد ،جامع المسائل ،استفتاءآت ،ق  ،امیر1066 ،ش.
-1فاضل لنکرانی ،محمد ،النکاح ،ق  ،مرکز ف ه االئمۀ1021 ،ش.
-07فتاحی ،سید حسی  ،مجموعه مقاالت و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسالمی در
پزشکی.
-06فتاحی ،سید حسی  ،مجموعه مقاالت و گفتارهای سومین سمینار دیدگاههای اسالمی در
پزشکی.
-09ف یه یوسف ،یوسف ب

احمد ،تفسیر الثمرات الیانعۀ و االحکام الواضحۀالقاطعۀ ،یم  ،مکتبۀ

التراث االسالمی2332 ،م.
-01فیض کاشانی ،مولی حس  ،الصافی ،بیروت ،مؤسسه االعلمی. 1011 ،
-53ال ائنی ،محمد ،المبسوط فی المسائل الطبیۀ ،ق  ،مرکز ف ه االئمۀ االطهار علیه السالم. 1022 ،
-51ال اسمی ،محمد جمال الدی  ،تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل ،بیروت ،دارالفکر. 1027 ،
-52ال رضاوی ،یوسف ،الحالل و الحرام فی االسالم ،با تعلی ۀ حس محمد ت ی الجواهری ،تهران ،سازمان
تبلیغات اسالمی. 1031 ،
-50ال رطبی ،محمد ب احمد ،الجامع االحکام القرآن ،قاهره ،دار الکاتب العربی1167 ،م.
-50ق ایی ،صمد ،پزشکی قانونی ،تهران ،دانشگاه تهران.1060 ،
-55کاهانی ،علیرضا ،اختالل هویت جنسی ،دگر جنسیت جوها ،تهران ،تیمور زاده و طیب.1091 ،
کریمی نیا ،محمد مهدی  ،تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق ،قم :مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)،.9831
 کریمی نیا ،محمد مهدی ،تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ،تهران :عروج،.9819
-57الکلینی ،محمد ب یع وب ،الفروع من الکافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیۀ1076 ،ش.
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-56کنگره پزشکی قانونی ،خالصه مقاالت اولین کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسالمی ،تهران،
پزشکی قانونی1090 ،ش.
-59گودرزی ،فرامرز ،پزشکی قانونی ،تهران ،انیشتی 1066 ،ش ،دو جلدی.
-51گودرزی ،فرامرز ،پزشکی قانونی ،تهران ،انیشتی 1063 ،ش.
-73المؤم  ،محمد ،کلمات سدیدۀ فی مسائل جدیدۀ ،ق  ،مؤسسه النشر االسالمی. 1015 ،
-71المجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث االسالمی1190/ 1030 ،م.
-72مجموعه م الف هاء و الباحثی  ،قراءآت فقیهۀ معاصرۀ فی معطیات الطب الحدیث ،بیروت ،الغدیر،
. 1020
-70المحسنی ،محمد آصف ،الفقه و المسائل الطبیۀ ،ق  ،بوستان کتاب1092 ،ش.
-70مح ق داماد ،سید مصرفی ،حقوق خانواده ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.1091 ،
-75مح ق داماد ،سید مصرفی ،قواعد فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.1091 ،
-77محمد کنعان ،احمد ،الموسوعۀ الطیبۀ الفقیۀ ،بیروت ،دار النفاس2333/ 1032 ،م.
-76مدنی تبریزی ،سید یوسف ،المسائل المستحدثه ،ق  ،دفتر آیت اهلل مدنی. 1019 ،
-79مرکز جهانی علوم اسالمی ،القواعد الفقهیۀ ،ق  ،مرکز جهانی ، 1025 ،چ دوم.
-71مرکز تح ی ات ف هی قوه ق ائیه ،مجموعه آرای فقهی قضائی در امور حقوقی( ،نکاح) ،ق  ،مرکز
تح ی ات ف هی قوه ق ائیه1091 ،ش.
-63مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،ق  ،الهادی1066 ،ش.
-61مکارم شیرازی ،ناصر ،استفتاءآت جدید ،تهیه و تنظی ابوال اس علیان نژادی ،ق  ،مدرسۀ االمام
امیرالمؤمنی علیه السالم1061 ،ش.
-62مکارم شیرازی ،ناصر ،رسالۀ احکام برای بانوان ،تهیه ابوال اس علیان نژادی ،ق  ،مدرسۀ االمام
امیرالمؤمنی علیه السالم1093 ،ش.
-60مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالمیۀ1070 ،ش.
-60منتظری ،حسی علی ،رساله استفتاءآت ،ق  ،سایه.1090 ،
-65منتظری ،حسی علی ،احکام پزشکی ،ق  ،سایه1091 ،ش.
-67منتظری ،حسی علی ،دراسات فی المکاسب الحرام ،ق  ،مکتبۀ منتظری. 1016 ،
-66مغنیه ،محمد جواد ،تفسیر الکاشف ،ق  ،دار الکتاب االسالمی2330 ،م. 1025/
-69الم داد ،جمال الدی  ،کنز العرفان فی فقۀ القرآن ،تهران ،مرت وی1071 ،ش.
-61المرهری ،احمد ،مستند تحریر الوسیلۀ (المسائل المستحدثه) ،ق  ،خیام. 1030 ،
-93الموسوی البجنوردی ،السید میرزا حس  ،القواعد الفقهیۀ ،ق مؤسسه اسماعلیلیان 1061 ،ش
1010
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-91الموسوی ،ابی ال اس علی ب الحسی (سید مرت ی عال الهدی) ،االنتصار فی انفرادات االمامیۀ،
نجف ،حیدریه1011 ،
-92موسوی سید عبدالکری  ،استفتاءآت ،تهران ،نجات1066 ،
-90النجفی ،محمد حس  ،جواهر الکالم ،بیروت ،دارالحیاء التراث العربی ،بی تا.
-90نیکخو ،محمد رضا ،زندگی جنسی مردان ،تهران ،سخ  ،1093 ،چ دوم.
-95نیکخو ،محمد رضا ،زندگی جنسی زنان ،تهران ،سخ .1093 ،
-97آذر ،ماهیار و دیگران ،اختالل عملکرد جنسی و وضعیت روانی در زنان ،اندیشه و رفتار ،سال ،1ش،2
پاییز .1092
-96ابراهی  ،محس  ،مالحظات جنسی در معاینات پزشکی ،مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری
انطباق امور پزشکی با موازین شرعی مقدس ،ا  ،2ص .13-99
-99امینی ،ابراهی  ،مشکالت ف هی در معاینات پزشکی و راه حل ها ،مجموعه مقاالت اولین کنگره
انطباق امور پزشکی ،ا  ،1ص .159-109
-91باریک لو ،علیرضا ،وضعیت تغییر جنسیت ،اندیشههای حقوقی ،سال  ،1ش .)1092( 5
-13باریک لو ،علیرضا ،آثار ح وقی تغییر جنسیت ،فصلنامه علمی -پژوهشی مدرس ،سال .1090
-11پرسش هایی در ف ه و دانش پزشکی ،فقه اهل بیت علیهم السالم ،فارسی ،ش .9
-12حجتی کرمانی ،محمد جواد ،بحث ف هی درباره دو جنسی ها ،مجموعه مقاالت و گفتارهای دومین
سمینار دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص .91-99
-10حس زاده نظر آبادی ،محمد ،هرمافرودیس ح ی ی (دو جنسی) ،مجموعه مقاالت و گفتارهای
دومین سمینار دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،1ص .062-061
-10خرازی ،سید محس  ،بحث ف هی دو جنسی ها ،مجموعه مقاالت و گفتارهای دومین سمینار
دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص 90-90؛ ص .91-99
-15خرازی ،سید محس  ،تغییر جنسیت ،فقه اهل بیت علیهم السالم ،فارسی ،سال  ،7ش .)1061( 20
-17خرازی ،سید محس  ،تغییر الجنسیۀ ،فقه اهل بیت علیهم السالم ،عربی ،سال  ،0ش .) 1023( 10
-16خرازی ،سید محس  ،تغییر الجنسیۀ ،قراءآت فقهیۀ معاصرۀ فی معطیات الطب الحدیث (مجموعه
مقاالت) ،بیروت ،الغدیر. 1020 ،
-19دیانی ،عبدالرسول ،ح و اخال پزشکی و اصالن جنسیت ،دادرسی ،ش .)1093( 21
-11دیدگاه آیت اهلل مکارم شیرازی درباره تغییر جنسیت ،رسالت.1090/9/2 ،
-133دیدگاه آیت اهلل مکارم شیرازی درباره تغییر جنسیت ،گزیده جراید (جامعه مدرسین) ش ،060
.1090/9/0
-131سبحانی ،جعفر ،ت ربیق امور پزشکی با شریعت م دسۀ اسالم ،جایگاهی بزرگ و مسؤولیتی بزرگتر،
مجموعه مقاالت اولین کنگره انطباق امور پزشکی با موازین شرعی  ،ا  ،1ص .105-102
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-132صانعی ،یوسف ،نظرات ف هی آیت اهلل صانعی در مورد مسائل دوجنسی ها ،مجموعه مقاالت دومین
همایش دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص .691-699
 -130فرید حسینی ،سیدرضا ،حک اسالم درباره ه جنس گرایی و رابرۀ آن با بیماری ایدز ، ،مجموعه
مقاالت و گفتارهای سمینار دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،1ص .079-076
-130کریمینیا ،محمد مهدی ،بررسی ف هی و ح وقی تغییر جنسیت ،معرفت ،ش .)1061( 07
-135کریمینیا ،محمد مهدی ،تغییر جنسیت ،اعتماد ،ش  ،920یکشنبه  19اردیبهشت .1090
-137مؤم  ،محمد ،سخنی درباره تغییر جنسیت ،فقه اهل بیت علیهم السالم ،فارسی ،سال ،2ش 6
(.)1065
-136مرعشی ،سید حس  ،بحث ف هی دو جنسیها و خنثی ،مجموعه مقاالت و گفتارهای سمینار
دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص 90-92؛ ص .12-13
 -139مکارم شیرازی ،ناصر ،نظرات ف هی آیت اهلل مکارم شیرازی پیرامون مسائل مربون به تغییر جنسیت،
مجموعه مقاالت و دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص .696-697
-131موسوی اردبیلی ،سید عبدالکری  ،پاسی به پرسشهای تغییر جنسیت ،مجموعه مقاالت اسالم در
پزشکی ،ا  ،2ص .695-692
-113هادوی تهرانی ،مهدی ،بحث ف هی دو جنسی ها ،مجموعه مقاالت و گفتارهای سمینار
دیدگاههای اسالم در پزشکی ،ا  ،2ص .10-10 ،97-95 ،92-93
-111هانت ،پامال ،تاریخچه کوتاه تغییر جنسیت در انگلستان ،ترجمه محمد جواد شمس علی .
-112هارولد ،کاپالن و سادوک بنیامی  ،خالصه روان پزشکی ،ترجمه نصرت اهلل پور افکاری ،تهران ،شهر
آب1061 ،ش.
-110هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ق ،
مؤسسه دائرۀ المعارف ف ه اسالمی.1092 ،
-110بهشتی ،سید مهدی ،بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ف ه و مبانی ح و اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه ق .1095 ،
-115سر چشمه پور ،زهرا ،بررسی احکام فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.1090 ،
-117شایان ،لیال ،بررسی فقدان والدین بر نشانگان اختالل هویت جنسی ،پایان نامه کارشناسی،
گلپایگان ،دانشگاه پیام نور.1090 ،
-116کوچکچیان زلبوا ،زینب ،بررسی وضعیت و مشکالت ناراضیان جنسی ،پایان نامه کارشناسی
دانشگاه تربیت مدرس.9838 ،
پایان م اله
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