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حکم  یمستندات قرآن یبررس
  آن یو آثار فقه تیجنس رییتغ

  *نیا محمدمهدي کریمی   _______________________________________________________  

  چکیده
تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، از مؤنث به مذکر، از «تغییر جنسیت عبارت است از: 

عام شـامل   یدر تعریف». به مؤنث، از مذکر به خنثی یا از مؤنث به خنثیخنثی به مذکر، از خنثی 
تغییـر جنسـیت در افـراد خنثـاي     درمـورد  شود.  می تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز

و انـد   قائـل برخی فقهاي شـیعه بـه جـواز آن    هست. جدي  نظر اختالف) سکشوال ترانس( روانی
از فقیهان شـیعه  اي  به حرمت تغییر جنسیت معتقدند. البته عده سنّت عالمان اهل یدرمقابل، تمام

عالمان شیعه که به جواز تغییـر جنسـیت معتقـد     ازنظر اند. نیز به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده
  اند، هیچ دلیلی بر حرمت این پدیده نوظهور وجود ندارد. شده

 سـوره  119آیـه   توجـه بـه  با ـ  ن به حرمت تغییـر جنسـیت  قائال هاي ن دلیلتری کی از مهمی
 روشـن بودن تغییر در خلقت خداوندي اسـت. بـا مراجعـه بـه کتـب تفسـیري        حرام ـ ءنسا
ر جنسـیت نیسـت. برخـی دیگـر بـراي      یـ این آیه ناظر به بحث جدید تغی شود که اساساً می

در پاسـخ ایـن    انـد.  سـوره شـوري اسـتناد کـرده     49بـه آیـه    ،اثبات حرمت تغییر جنسـیت 
رسد تغییـر جنسـیت امـري ممکـن اسـت و درصـورت وقـوع و تبـدل          می نظر به ،استدالل

 30استناد به آیه ،موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاري خواهد شد. دلیل دیگر
تواند ناظر به حرمت تغییر جنسیت باشد.  رسد این آیه نیز نمی نظرمی نور است که به سوره

بطـالن  سـبب  ییر جنسیت حرام نیسـت، ولـی   و برخی فقهاي دیگر، تغ ازنظر امام خمینی
را  برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله همچون عناوین خانوادگی و شدهازدواج سابق 

  یافته، بر اساس جنسیت جدید است. رث فرد تغییر جنسیتاإل سهمنیز و سازد  میمتحول 

ی، خنثـی، تراجنسـیتی،   اختالل هویت جنسـ  ییر جنسیت، تبدیل جنس،تغ:واژگان کلیدي
  اهللا. ، تغییر خلقسکشوال ترانس

                                                   
  ).kariminiya2003@yahoo.com( میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد* 
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  مقدمه
پزشکی است. این امر  از مباحث چالشی و مهم امروزه در حوزه مسائل» تغییر جنسیت«

 بـاره  درایـن سازد.  می و فقهی وي را متحول عالوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی
نیـز نظـر مخـالف    اي  فق و عـده با آن موااي  بیان شده است. عده گوناگونی هاي دیدگاه

ونیز کلسیاي مسیحی مطرح شده  سنّت فقهاي شیعه و اهل ازسويها  دارند. این دیدگاه
قـرآن، تغییـر جنسـیت جـایز      ازنظـر مطرح، این است که آیا  هاي است. یکی از پرسش

حرام اسـت و   ،قرآن ازنظر، معتقدند: این کار سنّت از فقها عمدتاً از اهلاي  است؟ عده
ن آیـه  تـری  مهم ).97 – 96، ص4ج ،1412(جیزانی،  کنند می شیطانی قلمداد يرا کارآن 

تواند به این بحث  می سوره مبارکه نساء است. در مجموع سه آیه 119مورد استناد، آیه 
  است.شده بررسی پیش رو مربوط باشد که در مقاله 

گذشـته  هـاي فـراوان فقهـی و حقـوقی اسـت. در       ساز پرسـش  تغییر جنسیت زمینه
هاي اخیر، هزاران تغییـر جنسـیت در    در دهه ولی شد، تغییرجنسیت غیرممکن تلقی می

 فقهاي شیعه، بلکه دانشـمندان اهـل   تنها نهایران و خارج ایران به وقوع پیوسته است که 
از ایـن   باره دراینمطرح  هاي درگیر کرده است. برخی از پرسش نیزو مسیحی را  سنّت

چه یکی از زوجین یا هـر دو بـه جـنس     جنسیت جایز است؟ چنانقرار است: آیا تغییر 
حال خود باقی است یا آن دو خود به خـود   ا ازدواج همچنان بهیمخالف تبدیل شوند، آ

همچـون  ، الزم اسـت عـاملی   یکدیگرشوند، یا آنکه براي جدایی از  از یکدیگر جدا می
توانـد   نسیت دهد، آیـا مـی  چه زن پس از ازدواج، تغییر ج طالق و فسخ پدید آید؟ چنان

مرد تغییر جنسیت دهد، آیا موظف بـه   اگر همچنینند؟ کازدواج پیشین را مطالبه  همهری
چـه مـرد تغییـر جنسـیت دهـد یـا زن        ؟ چنـان خیریا  هستازدواج پیشین  هدادن مهری

چه  شود؟ چنان تغییري حاصل می ،زوجه هنفق درموردند، آیا کجنسیت خویش را تبدیل 
خویش را تغییر دهد، آیا حـق والیـت و سرپرسـتی کودکـان را از دسـت      مرد جنسیت 

توانـد والیـت و    ، مـی شـود چه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبـدیل   دهد؟ چنان می
کنـد؟   آورد؟ آیـا ارث پـس از تغییـر جنسـیت تغییـر مـی       دست بهسرپرستی کودکان را 

رث او چه مقدار است؟ اإل مچه پسر تغییر جنسیت دهد و به دختر تبدیل گردد، سه چنان



  آن یو آثار فقه تیجنس رییحکم تغ یمستندات قرآن یبررس  
111

 

رث دریافـت  اإل آیا سهم او براساس جنسیت فعلی اوست یا طبق جنسـیت سـابق سـهم   
آیـا   ؛کند؟ همین پرسش درصورتی که دختر به پسر تبدیل گـردد نیـز مطـرح اسـت     می

یابد؟ همچنین اگر پدر یا مادر تغییـر جنسـیت دهنـد، آیـا در      رث او افزایش میاإل سهم
عنـاوین   مسـئله آیـد؟   خـویش، تغییـري پـیش مـی     هآنان از فرزند مرد رثاإل میزان سهم
پـس از تغییـر    ،پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، عمو، دایی و خالـه همچون خانوادگی 

  ؟یابد میجنسیت چه وضعیتی 

  شناسی مفهوم. 1
جـنس،   شود؛ مانند تغییر، هاي مهم مربوط به بحث تغییر جنسیت تبیین می در ادامه واژه

  جنسیت و هویت جنسی.

  »رییتغ« واژه. 1ـ1
کردن است که در زبان فارسـی   تبدیل یا دگرگون هرگونه معناي بهعربی اي  واژه» تغییر«

 ،3ج، 1368طریحی،  /40، ص5، ج1376منظور،  ابن( رفته است کار بهنیز در همین معنا 
تعریف » تغییر جنسیت«هاي لغت،  ). در کتاب»تغییر« واژهذیل ، 1337دهخدا،  /431ص

تبدیل و تحول در جنس نر، مـاده   هرگونهرسد منظور از آن،  می نظر بهنشده است، ولی 
  ونی، متفاوت با وضعیت سابق باشد.ناي که وضعیت جنس ک گونه به ؛باشد یا خنثی می

  هویت جنسی و تیجنس جنس،. 1ـ2
متعدد باشد، تعریف شده » انواع«یتی که شامل یا ماه» کاال و متاع« معناي به» جنس«

 نظـر  بـه ). البته 539، ص1ج، 1360عمید،  /»جنس«، ذیل واژه 1337دهخدا، ( است
، استعمالی نو است و ریشـه در وضـع   »نر و ماده« معناي به» جنس«رسد کاربرد  می

، 1337دهخـدا،  ( آلت تناسلی اسـت  معناي به» جنسی«لغوي ندارد. در زبان فارسی 
مصـدر  » جنسـیت «) و 706، ص1ج، 1360عمیـد،   /»جنسـی «و » جـنس « هذیل واژ

حالت یا ماهیت جـنس و دارابـودن تمـایالت جنسـی و نیـز       معناي بهجعلی عربی 
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 /»جنسیت«ذیل واژه ، 1337دهخدا، ( رفته است کار بهزن یا مردبودن افراد  معناي به
  ).»جنسیت«، ذیل واژه 1388معین، 

، »ماهیت جـنس «معناي به) در زبان انگلیسی Sexuality, Gender( جنسیتهمچنین 
ــودن  دارا« ــایالت جنســیب ــایالت جنســی«و » تم ــانی، »تم ــانپور کاش ، 2، ج1369 (آری

داراي «، »آلـت تناسـلی  «، »تناسـلی «معنـاي  به) Sexual( »جنسی«) آمده است. 2012ص
 /289ص، 1366صـلیبا،  ( اسـت  »نـر و مـاده  «و نیـز   »داراي خاصـیت جنسـی  «، »جنس

  ).2012ص، 1369 آریانپور کاشانی،
 شود و جنسـیت  می به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود )Sex( جنس

)Genderگردد. میهاي اجتماعی دو جنس اطالق  ) به صفات و ویژگی  
معناداري وجود دارد کـه منشـأ آن را بایـد در     هاي تفاوت» جنسیت«و » جنس«بین 
و طبیعت زن و مرد اشـاره دارد و   شناختی زیست هاي به تفاوت» جنس«. یافتفرهنگ 

؛ کنـد  مـی  شخصیتی و روانـی اسـت کـه جامعـه آنهـا را تعیـین       هاي ویژگی» جنسیت«
اي از  و جنسـیت، مجموعـه   ،اي از صـفات بیولوژیـک   جـنس، مجموعـه   دیگر عبارت به

  .است شناختی و اجتماعی صفات اکتسابی، فرهنگی، روان
، اموري مانند: اعتماد به نفس، نیازهاي تعلـق پـذیري و عشـق، نیازهـاي     براي مثال

روان شـناختی شـمرده شـده     –احترام و نیازهاي خودشکوفایی جزو صفات اکتسـابی  
جنسیت شامل  ،در واقع).4، ص1395/ بیگدلو و میرزایی، 342، ص1385است (شولتز، 

هاي اجتماعی و رفتارهایی است که فرهنگ و جامعه براي جنس ها قائل می شود.  نقش
کرده و این نقش را مشخص  هاي مرد و زن ها دامنه انتظارات رفتاري از جنس این نقش

مثـال زنـانگی و مردانگـی     بـراي  ؛ها می تواند در فرهنگ هاي مختلـف متفـاوت باشـد   
ها، افراد با اندام جنسی مردانه،  تی است. بر اساس این کلیشههاي جنسی ازجمله این نقش

 بـا  افراد و باشند داشته) ...رفتارهاي مردانه (قدرت، خشونت، مقاومت و» باید«مردند و 
 داشـته ) ...ت، سـلیقه و لطاف مهربانی،( زنانه رفتارهاي »باید« بوده، زن ،زنانه جنسی اندام

  .)1ص ،2017(طوسی طبیبی،  باشند
هـا   این نقش ،زمانی که شکل فرد با برداشت او از جنس خودش تفاوت داشته باشد
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عنوان جنس مورد نظـرش تبـدیل مـی شـوند.     ه به مانعی در راه پذیرش او در جامعه ب
  همان).(به میان می آید »هویت جنسیتی«اینجاست که بحث 

ممکن  تعریفی است که فرد از خودش در ذهن دارد و این هویت »هویت جنسیتی«
است با اندام جنسی و یا خصوصیات فیزیکی او یکـی نباشـد. بـه افـرادي کـه هویـت       

تـرانس  «یـا   »تراجنسـیتی «یـا  » رسـجندر ت«شان متفـاوت اسـت،    جنسیتی و اندام جنسی
تراجنسیتی فردي است که جنس بیولوژیکی او با هویت جنسیتی  .می گویند »سکشوال

امـا هویـت    ،ه داراي اندام جنسی مردانه اسـت عنوان مثال فردي که اش همراه نباشد. ب
جنسی زن دارد. شدت تضاد بدن با هویت در برخی از این افراد ممکن است به حـدي  
زیاد باشد که بوسیله هورمون درمانی و عمل جراحی اقدام بـه یکسـان کـردن جسـم و     

ي عمـل  یکی از متقاضیان جد (همان).می گویند» تراجنسی«هویتشان کنند. به این افراد 
  جراحی به منظور تغییر جنسیت، همین گروه هستند.

ند، تعیـین  ا یک جفت کروموزوم که کروموزوهاي جنسیوسیله  بهیک جانور  جنسِ
 دلیـل  بـه شود. در پستانداران، جنس مـاده، دو کرومـوزوم جنسـی هماننـد دارد کـه       می

است. جـنس نـر یـک     XXجنس ماده  ؛ بنابراینشوند نامیده می Xشکلشان، کروموزوم 
هسـتند.   XYنرهـا   ؛ بنـابراین دارد Yبـه نـام   تـر   و یک کروموزوم کوتـاه  Xکروموزوم 

هسـتند.   Xشـوند، داراي یـک کرومـوزوم     ی که توسط جنس ماده ساخته میهای تخمک
هسـتند.   Yیـا   Xشوند، داراي یک کروموزوم  ی که توسط جنس نر ساخته میهای اسپرم

است، بارور شود، فرزند ماده خواهد  Xاراي کروموزوم اگر تخمک توسط اسپرمی که د
  بارور شود، فرزند نر خواهد بود. Yبود و اگر توسط اسپرمی با کروموزوم 

  ها یخنثي برا) ثالثه عتیطب(سوم تیجنسی بررس. 1ـ3
ي وگـو  گفـت مورد  ، شدیداًخیرند یا ا»جنسیت سوم«یا » طبیعت ثالثه«ها  اینکه آیا خنثی

 محسـوب » جـنس سـوم  « هـا  یا دوجنسیها  باشد. برخی معتقدند خنثی می فقیهان شیعه
)، 232ص، 1377مشـکینی،  ( شوند. این نظر به مشهور فقهاي شـیعه منسـوب بـوده    نمی

» اصـل مسـلّم فقهـی   «یـک   عنـوان  بهاست که برخی این نظریه را اي  گونه بهشهرت آن 
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 واقعاً زن، و جنس سوم وجـود نـدارد   یا یا واقعاً مردندها  آنان، انسان ازنظر .اند پذیرفته
ــی( ــه ؛هــادوي تهران ــاحی معصــوم،  ب  صــاحب جــواهر). 80، ص2ج، 1380نقــل از: فت
  گوید: می ـ این نظریه يمدافعان جد از ـ

مؤنث؛ چون مستفاد تقسیم انسان، بلکه مطلق یا  خنثی، کسی که درواقع، یا مذکر است
 واسـطه  آنست کـه  سنّت آن به مذکر و مؤنث، در کتاب و هاي حیوانات، در تمام گونه

ــدارد(  نجفــی،( اي کــه امکــان انکــار وجــود نــدارد گونــه ؛ بــهجــنس ســوم) وجــود ن
  ).278ـ277،ص39جتا]، [بی

 دسـت  بـه  صـول األ در کتاب مشهور فرائـد  انصـاري الفقها، شیخ   از مجموع نظرات شیخ
مـرد اسـت، ولـی    یـا   ، بلکـه یـا زن  نیسـت ایشان، خنثی، طبیعت ثالثه  ازنظرآید که  می

نیـز   ییخـو اهللا  آیـت ). از فقهاي معاصر، 83، ص1ج، 1417انصاري، ( دانیم چیست نمی
  :معتقد است ،بودهها  منکر جنسیت سوم براي خنثی
ـ إشـود،   مـی  ا جنسیت سومی به نـام خنثـی یافـت   یاگرچه در خارج، موجود  ا اینکـه  لّ

بـه دو  هـا   لحاظ تعبد و شریعت اسـالمی، انسـان   بههی آن را اعتبار نکرده و گذار القانون
تحت یکـی از آن دو جـنس مـذکر یـا     ها  خنثی بنابراینقسم: مرد و زن تقسیم شده و 

  ).135، ص6ج، 1996: صدر، نقل از به( گیرند می مؤنث قرار
دفـاع  هـا   درمقابل، برخی فقهاي معاصر شیعه از وجود جنسیت سـوم بـراي خنثـی   

  و معتقدند: اند کرده
خنثی نه حقیقتاً مرد است و نه حقیقتاً زن، و بعید نیست که یـک انسـان، مصـداق    
 حقیقی دو صفت مذکر و مؤنث بـوده و درواقـع، هـم مـذکر و هـم مؤنـث باشـد       

  ).232ص، 1377مشکینی، (
  معتقد است: يفقیه دیگر

چ شـوند و هـی   ها به دو قسم زن و مرد تقسیم مـی  اساساً ما هیچ دلیلی نداریم که انسان
ها به دو قسم مذکر و مؤنث وجـود نـدارد.    دلیل قطعی و جزمی بر حصر تعبدي انسان

، یعنی نـه مـرد و نـه زن    »جنسیت سوم« عنوان بهدرهرحال ممکن است خنثاي مشکل 
احکام خاص براي  هرحال بهباشد. این عده اگرچه تعدادشان در جامعه کم است، ولی 

  ).135، ص6ج، 1996صدر، ( آن وجود دارد
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ــد کــه در  مــی البتــه ایشــان ــا زنیــا مردهــا  شــرعی، انســان بنــدي تقســیمپذیرن ؛ نــد ی
، اسـت  شـناخته نشـده  » جنسیت سوم« عنوان بهشارع مقدس، خنثی  ازنظردیگر عبارت به

 مؤنـث قـرار   هـاي  انسـان یـا   مـذکر  هـاي  عنوان انسان ذیلناچار یا  بلکه چنین فردي به
  ).135ـ134صهمان، ( گیرند می

  تیجنس رییتغی فقه فیتعر. 1ـ4
و روشـن اسـت   برخی فقیهان اسالمی، مفهوم تغییر جنسـیت   ازنظردر اصطالح فقهی، 

برخـی دیگـر تغییـر جنسـیت را بـه       .)153ص، 1377مشکینی، ( نیازمند تعریف نیست
صـدر،  / 111، ص1ج، 1382محسـنی،  ( انـد  معنـا کـرده  » تبدیل مرد به زن یا بـرعکس «

  ).642، ص3ج، 1424همو،  /133، ص6ج، 1996
یعنی وجود جنسیت  ـ  ، دیدگاه دوم»ها جنسیت سوم براي خنثی«چه در بحث  چنان

عضو تناسلی آنان صورت پـذیرد،   بررا بپذیریم، اگر عمل جراحی  ـ ها سوم براي خنثی
نتیجه آنکه تغییر جنسیت شامل تغییـر خنثـی بـه     است؛ این عمل مصداق تغییر جنسیت

توان در تعریف تغییر جنسـیت گفـت: تغییـر     می شود و می آن نیز برعکسمرد یا زن و 
تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر بـه مؤنـث، یـا از مؤنـث بـه      «جنسیت عبارت است از 

از مؤنـث بـه   یـا   مذکر، یا از خنثی به مذکر، یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر بـه خنثـی  
  ).47ص، 1389نیا،  کریمی( »یخنث

 تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیـز  عام، شامل یتغییر جنسیت در تعریف
، 1ج، 1422قـائنی،   /642، ص3ج، 1424صـدر،  /42ص، 1385پور،  سرچشمه( شود می
  ).305، ص9ج، 1419سبزواري،  /220ص

  »رجنسییتغ« ای» تیرجنسییتغ«. 1ـ5
زیـرا  است؛ تر  صحیح» تغییر جنسیت«در مقایسه با » تغییر جنس«توجه داشت تعبیر یدبا

رجولیت و انوثیت) افراد است یا  نري و مادگی(بودن  یا زنبودن  ، مرد»جنس«از منظور 
، کیفیت و حالـت جـنس و نقـش اجتمـاعی زن و مـرد اسـت و       »تیجنس«و منظور از 
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 کنـد و تغییـر درجنسـیت    مـی  نري و مادگی) تغییر( وسیله عمل جراحی، جنس افراد به
 یدر زبان فارسی، غلطـ » یر جنسیتتغی«نقش اجتماعی)، فرع بر تغییر در جنس است. (

در زبان عربی که  است» تبدیل جنس«یا » تغییر جنس«مشهور است و اصطالح صحیح، 
 Sex«و در زبــان انگلیســی بــه » الجــنس تبــدیل«یــا » تغییــرالجنس«معاصــر از آن بــه 

Changing «شود. می یاد  

  تیجنس رییتغ نهیشیپ. 2
تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشکی ارتبـاط نزدیـک دارد و بـا     هپیشین

نیز کشیده » جراحی در آلت تناسلی«آن به  هبدن، دامن گوناگونرواج جراحی در اعضاي 
شـد،   مـی  چنـین عملـی، فـرد داراي جنسـیت جدیـدي      هشد، ولـی ازآنجاکـه در نتیجـ   

  .دنبال داشته است ی را بههای حساسیت
م در 1972بـار در سـال    نخسـتین بـراي  » هـا  خنثی درموردر جنسیت قانون تغیی«

در ایتالیا در سال  ،م1980در آلمان در سال  سپسپارلمان سوئد به تصویب رسید و 
 م بـه تصـویب رسـید   1988در ترکیـه در سـال    و م1985در هلند در سال  ،م1982

  ).49ص، 2003صالح، (
علمـاي   ازنظـر آورد، ولـی   دسـت  بهها  خنثی دربارهتوان حکم خاص  نمی توراتاز 

جـایز   ،منظـور معالجـه و درمـان باشـد     اگر به فقطها  خنثی درموردیهود، تغییر جنسیت 
از علماي یهود  ،برعکستغییر جنسیت مرد به زن یا  باره) و در53ـ52صهمان، ( است

 به باره  این درتوان قانون خاص  نمی نیز انجیلاظهارنظري مشاهده نشده است. از کتاب 
از قرن هفدهم و هجـدهم مـیالدي بـه بعـد،      ،کلیساي کاتولیک ازنظرآورد، ولی  دست 

 دراینمطرح بوده است، اما دیدگاه واحدي ها  خنثی درموردعلم جراحی  دربارهمباحثی 
در مواردي کلیساي کاتولیک به جواز و در مواردي به عدم جواز عمل  ؛وجود ندارد باره 

است که  درحالیمسئله این  .)55ـ53صهمان، ( است داده نظرها  خنثی درموردجراحی 
به درمان خود اقـدام   استاجازه داده ها  طی قرون گذشته، به خنثی» کلیساي پروتستان«

م کلیسـاي  2003در سـال   .)56ــ  55صهمان، ( عمل جراحی انجام دهنداگرچه کنند، 
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حرام و گناه است  ،برعکسد که تغییر جنسیت مرد به زن یا کرکاتولیک انگلستان اعالم 
ایـن   باشـد؛  مـی » تغییر در خلق خدا« سببن دلیل آنان این است که این عمل تری و مهم

  به بعد). 197ص، 1389، نیا کریمی( است سنّت استدالل شبیه استدالل عالمان اهل
آن در حوزه تغییر جنسیت بـه   هبشر در عمل جراحی، سابق ههزارسال هپیشین باوجود

م اتفـاق افتـاد و   1944تغییر جنسیت در انگلستان در سـال  نخستین رسد.  نمی یک قرن
تغییـر جنسـیت در کشـور     نخسـتین م روي داد و 1952مریکا در سال اچنین عملی در 

تغییر جنسـیت در ایـران در سـال     نخستینکه  درحالی ،م اتفاق افتاد1982مصر در سال 
، گزارش 1384همشهري، روزنامه  /66 ـ 64ص، 1382، باریکلو( روي داده است 1309
  شد.در کشورهاي دیگر رایج کم  کم) و این عمل 53ص، 1389، نیا کریمی/کوتاه

، ولـی  یسـت ن چندانی هفقهی داراي پیشین ازمنظراین بحث، بودن  به نوظهور باتوجه
احکـام افـرادي کـه خـود را      و احکام افـراد دوجنسـیتی  همچون مباحث نزدیک به آن 

 طـوالنی اسـت   هآورند، در فقه اسالمی داراي پیشین میس مخالف درشکل و لباس جن به
، 5باب  و 4و  2، 1، ح1باب  و ، ابواب میراث الخنثی573ص،17ج، 1412، حرّ عاملی(

ــان،  /5ح ــی،  /338ص،20جهمــان،  /284صهم همــان،  /136ص،22ج،1403مجلس
ــان،  /65ص،76ج ــان،  /258ص، 100جهمـ ــی،  /166ص، 110جهمـ ، 5ج، 1367کلینـ

، 1371موسـوي بجنـوردي،    /306ص، 1415الهـدي،   علم /71ص، 8جهمان،  /550ص
ــکینی،  /56ص، 2ج ــدر،  /233ص، 1377مش ــاي   ).135ص، 6ج، 1996ص ــی فقه برخ

کـه فقهـاي اهـل سـنّت بـه       انـد،درحالی  معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شده
  حرمت این عمل معتقدند.

  تیجنس رییتغ اقسام. 3
اینکـه  و  حکام و آثار آن، مبتنی بر بیان اقسام آن اسـت اشناخت تغییر جنسیت و تبیین 

 قسـم آن یـا   تغییر جنسیت حرام است یا این امر جایز است، بدون تعیـین نـوع  بگوییم 
هر قسم از اقسـام تغییـر جنسـیت، داراي حکـم      دیگر عبارت ؛ بهتواند صحیح باشد نمی

خوبی با تبیـین اقسـام، مصـادیق و حـاالت      هشیعه ب . فقهاي معاصرباشد میخاص خود 



118
 نیا محمدمهدي کریمی  

  اند. گوناگونِ این پدیده نوظهور، حکم تکلیفی و آثار وضعی آن را روشن ساخته
کـه در   را بیان کـرد  یاقسام ،توان براي تغییر جنسیت می گفته به مطلب پیش باتوجه

  شود. ذیل اشاره می

  تیجنس کشف منظور  به تیجنس رییتغ .3ـ1
و جنسـیت حقیقـی پنهـان    نیافته دستگاه تناسلی خارجی، صورت کامل  در مواردي
، نیـا  کریمـی ( شـود  مـی  ت حقیقی این افراد کشـف یبا جراحی، جنسکه  مانده است

  ).187ص، 1389

  )ها یدوجنس( ها یخنث در تیجنس رییتغ .3ـ2
را . اگر این سخن اند داراي جنسیت سومها  برخی فقها خنثی ازنظرگفته شد که  تر پیش

گیرد، مصداق تغییـر جنسـیت اسـت.     می بپذیریم، عمل جراحی که بر این افراد صورت
 هـاي  برخی عملاینکه  به باتوجهمعتقد نباشیم، ها  حتی اگر به جنسیت سوم براي خنثی

 دربارههاست، مناسب است  شود، مربوط به خنثی می جراحی که روي آلت تناسلی انجام
  ود.ش وگو گفتها  تغییر جنسیت خنثی

در  ،رو بـوده  روبـه ها) دوجنسی( ها وبیش با خنثی از گذشته تاکنون جوامع انسانی کم
، 1412،عـاملی  حـرّ ( منابع حدیثی و فقهی به احکام شرعی این افراد اشاره شـده اسـت  

، حلّـی  /1، ح1، بـاب 573همـان، ص  /5، ح2الخنثی، باب  ، ابواب میراث576ص، 17ج
ــو،  /174ص، 2ج، 1378 ــی،  /177ص، 1374همـ ــدر،  /399ص، 2ج، 1366خمینـ صـ
  ).232ص، 1377مشکینی،  /134ص، 6ج، 1996

  ».خنثاي غیرمشکل«و » خنثاي مشکل« شوند: می به دو گروه تقسیمها  خنثی

  )کاملی دوجنس( مشکلي . خنثا3ـ2ـ1
 )Hermafrodit( »هرمافرودیـت حقیقـی  «یـا  » دوجنسـی کامـل  «ي مشکل یا هاخنثا

آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، جنسیت بینابین و دوگانه دارند و هر دو بودن  دارا دلیل به
 شرعی هاي آنان آشکار نیست. این عده به رعایت احتیاطبودن  یا زنبودن  دقیقاً مرد
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مشکینی،  /135ص، 6ج، 1996صدر، ( ازدواج براي آنان حرام استمثالً و  اند ملزم
  ).56ـ55ص،2ج، 1371موسوي بجنوردي،  /234ـ233ص، 1377

  رمشکلیغي خنثا .3ـ2ـ2
و امارات شرعی به یکی از دو جنس مـذکر  ها  به نشانه باتوجهغیرمشکل خنثاي اگرچه 

روشـن  بـودن   یـا زن بـودن   شوند و تکلیف شرعی آنان از لحاظ مـرد  می یا مؤنث ملحق
  برند. میاز بیماري جنسی رنج  اند و ، داراي ابهام و اشکال جنسیاست، ولی این عده

  ی)رواني خنثا و یتیتراجنس( ها سکشوال  ترانس در تیجنس رییتغ. 3ـ3
ند کـه  ا)Transsexual( »خنثاي روانی و تراجنسیتی«یا  سکشوال ترانسدسته سوم افراد 

اسـت؛ یعنـی   مربـوط  تغییر جنسیت، بیشتر به این گـروه   منظور بهامروزه عمل جراحی 
 ،روانی دچار اختالالت هویت جنسـی بـوده   ازنظرد، ولی ان ظاهر سالم ازنظرکسانی که 

، 1373گـودرزي،   /568ص، 1377قضـایی،  ( داننـد  مـی  خود را متعلق به جنس مخالف
  ).10ص، 1380دیانی،  /1219ص، 2ج

عمـل جراحـی تغییـر    «دیگر درمـان نشـوند، بـه آنـان      هاي از راه چه چناناین افراد 
که خود را متعلـق بـه   ـ   به روانیشود تا جنسیت آنان تا حد امکان  می پیشهاد» جنسیت

 ،ایـن گـروه   درمـورد . در جواز یا عدم جـواز تغییـر جنسـیت    یابدتطابق ـ   دانند می آن
  شود. می فقیهان اسالمی مشاهده میاناختالفات جدي 

  سالم افراد در تیجنس رییتغ. 3ـ4
 گونه هیچند و ا سالم» روان«و » جسم« ازنظرگروه چهارم، تغییر جنسیت افرادي است که 

 فقیهـان شـیعه و   همـه  ازنظـر غرض عقالیی براي تغییر جنسیت این عده وجود ندارد. 
و » کشـف جنسـیت  « منظور به، این نوع تغییر جنسیت حرام است و تغییر جنسیت سنّی
 برخـی فقیهـان اسـالمی قابـل قبـول اسـت       ازنظـر » ها خنثی درموردتغییر جنسیت «نیز 

فاضـل   /742ــ 471ص، 1ج، 1379 رم شیرازي،مکا /559ـ558ص ،2ج، 1366خمینی، (
، 1ب، ج، 1377همـو،   /94ــ 92الف، ص، 1377 ،صانعی /376ص، 2ج، 1377لنکرانی، 
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نیـز بـراي دیـدن    /44ص، 1418مدنی تبریزي،  /408ص، 2ج، 1383منتظري،  /465ص
، 1402محمـد کنعـان،    /75ص، 1382، بـاریکلو ، ر.ك: »مفتـی مصـر  «دیدگاه طنطـاوي  

  ).207ص، 1420خالد منصور،  /285ص
  است:الزم دو نکته به توجه 

حد نفسـه مـورد توجـه     بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، فیاینکه  نخست،
ر جنسـیت وجـود   یاگر ضرورت شدید یا اضطرار براي عمل جراحیِ تغی ؛ بنابرایناست

  به جواز آن معتقدند. سنّی فقیهان اعم از شیعه و هداشته باشد، هم
ولی بدون استثنا به حرمت تغییر جنسیت معتقدند،  سنّت فقیهان اهل آنکه همه ،دوم

عـدم جـواز   معتقـدان بـه   «و  »ن به جواز تغییر جنسیتامعتقد«فقیهان شیعه به دو گروه 
  شوند. می تقسیم »تغییر جنسیت

شامل تغییرجنسیت مرد به زن و زن به مـرد و نیـز شـامل     خمینیفتواي صریح امام 
، خمینـی امام  ازنظر ؛ بنابراینشود می جنسیت خنثی به یکی از دو جنس زن یا مردتغییر 

 ازنظـر شـود، بلکـه    نمـی  شامل تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد فقطتغییر جنسیت 
ایشان، تبدیل خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث نیز مصـداقی از تغییـر جنسـیت    

 خمینیکه ممکن است تصور شود دیدگاه امام باشد  میجهت مهم  است. این مطلب ازآن
شـود؛ یعنـی همـان     هـا مـی   دوجنسییا ها  شامل خنثی فقطمبنی بر جواز تغییر جنسیت 

 کـه  درحـالی نـد،  ا و نیازمند عمل جراحی تغییر جنسیت ندجسمی بیمار ازنظرکسانی که 
شـمرند؛   مـی  ازافـراد سـالم را مجـ    درموردبا صراحت تمام، تغییر جنسیت  خمینیامام 
تبدیل مـرد بـه زن و    نخست ـ را قسیم مورد ها  بحث خنثی آشکاراخمینـی امام اینکه  چه

جـایز اسـت؛ خـواه تغییـر      ایشان تغییر جنسیت مطلقاً ازنظرو اند  قرار داده ـ زن به مرد
و خواه تغییر جنسیت خنثی به یکی از دو جـنس مـرد و    برعکسجنسیت مرد به زن یا 

  ).200ص، 1379، نیا کریمی/558ص، 2ج، 1366خمینی، ( زن
 جدي است، تغییر جنسیت در افراد خنثاي روانـی  نظر اختالفتنها موردي که مورد 

امـام  آیات: مانند  ؛شیعه به جواز آن معتقدندمعاصر ) است. اکثر فقهاي سکشوال ترانس(
، یوسـف صـانعی  ، محمـد فاضـل لنکرانـی   ، محسـن خـرازي  سید، محمد مؤمن قمی ، خمینی
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، حسـین نـوري  ، عبدالکریم موسـوي اردبیلـی  سـید ، محمـدابراهیم جنـاتی  ، حسینعلی منتظري
فاضل لنکرانی،  /558ص، 2ج، 1366خمینی، ر.ك: ( سیستانیسیدعلی  و اي علی خامنهسید

/ 465ص، 1ب، ج، 1377/ همـو،  94ـ92الف، ص، 1377 ،/ صانعی376ص، 2ج، 1377
، بحث تغییر جنسـیت، مـؤمن   2، ج1383، نوري همدانی، 408ص، 2ج، 1383منتظري، 

اي،  ، سیســتانی، سـایت ایشـان، خامنــه  241، ص1379، خـرازي،  109، ص1415قمـی،  
  درایناعم از فقیهان و حقوقدانان که  سنّت عالمان اهل یدرمقابل، تمام). 70، ص1380

، 1402محمـد کنعـان،   ( بـه حرمـت تغییـر جنسـیت معتقدنـد      انـد،  کرده نظر اظهار باره
  ).97ـ96ص،4ج، 2008جیزانی،  /156ـ155ص،1409قرضاوي،  /285ـ284ص

 ؛انـد  شـده  معتقد تیجنس رییتغ حرمت به زین عهیش هانیفق ازاي  عده انیم  نیدرا
 رزاجوادیم ،یاراکی محمدعل ،یگانیگلپا محمدرضاسید ،یخوی ابوالقاسمسیدیات: آ مانند

 /440ــ 439ص ،1420 ،ینیحس /386ص ،1381 ،ییخو( ینجفي هاد خیش و يزیتبر
 /51ــ 50ص، 3ج ،1381 ه،یقضـائ  قوهی فقه قاتیتحق مرکز /284ص ،1373 ،یاراک
  ).162ص ،1395 ،ینجف

  تیجنس رییتغ حرمتي برا شده انیبی قرآن هاي لیدل نتری مهم. 4
هایی قابل بیان است که  تر بیان شد، براي حرمت تغییر جنسیت، دلیل که پیش گونه همان

  شود. میباره بیان و بررسی  درایندرادامه سه دلیل 

  تیجنس رییتغ حرمتي برا شده  انیبی قرآن لیدل »خلقت رییتغ. «4ـ1
 ازجملـه  ـبه برخی آیـات     باتوجهکالمی است، ولی  یبحث» تغییر خلقت«اگرچه بحث 

آن بحـث و   دربـاره تفصـیل   بـه  سـنّی  ن شـیعه و امفسر ـ که در ادامه خواهد آمداي  آیه
بحـث  » تغییر خلقـت « رو ازاین ؛ایشان است يمعرکه آرا مسئلهو این اند  کرده وگو گفت

  تفسیري نیز هست.
سوره  119به آیه  ،و شیعه براي اثبات حرمت تغییر جنسیت سنّت برخی فقیهان اهل

  :مورد نظر است مسئلهاین آیه مهم در اثبات  اند. نساء استناد کرده
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و من یتَّخـذ   اهللا خلقو لَاُضلَّنَّهم ولَاُمنینَّهم وآلمرنَّهم فَلَیببتکُنَّ آذانَ االنعامِ و آلمرُنَّهم فَلَیغَیرُنَّ 
 :)گوید کـه  می بر اساس این آیه، شیطان( الشیطانَ ولیاً من دونِ اهللا فَقَد خَسرَ خُسراناً مبیناً

اعمال [دهم می دستورها سازم و به آن می به آروزها سرگرمرا گمراه کرده و ها  من انسان
گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش خـدایی را تغییـر دهنـد.     ]خرافی انجام دهند و
  اند. خود برگزینند، زیان آشکاري کرده جاي خدا ولی آنان که شیطان را به

 حرمـت  اثبـات  در نسـاء سوره  119 هیآ به سنّت اهل هانیفق استناد.4ـ1ـ1
  تیجنس رییتغ

نساء براي اثبات حرمـت تغییـر جنسـیت     هسور 119 هبه آی سنّت از فقیهان اهلاي  عده
). 97ــ 96ص، 2ج، 2008جیزانـی،   /285ـ284ص، 1402محمد کنعان، ( اند دهکراستناد 
ضـرورت شـرعی بـراي     گونه هیچند، ا تکه مخالف تغییر جنسی سنّت فقهاي اهل ازنظر

تغییر جنسیت وجود ندارد و این کار درواقع پاسخ مثبت به دعـوت شـیطان اسـت کـه     
شـیطان  اینکه  کارهاي حرام، انسان را منحرف سازد؛ چه گونه اینراهازاست وعده داده 

، 1402محمد کنعان، ( و آنان خلق خدا را تغییر خواهند داداست آدم دستور داده  به بنی
نث در میـان موجـودات زنـده، امـري الزم بـراي ازدواج و      ؤمذکر و م ). وجود285ص

الهـی، تغییـر جنسـیت را حـرام      قانونگذاررو ؛ ازایننسل بشري است تکثیر نسل و ادامه
 برخی فقیهان اهـل  ازنظرهمان). ( این کار با فطرت الهی مخالفت داردزیرا  ؛کرده است

و  سـازي و حتـی غلـو    شـبیه همچـون  تغییر جنسیت، بلکه کارهاي دیگـر   تنها نه، سنّت
حرام  مذکور هطبق آی ،بوده» تغییر خلق خدا«روي در زینت و آرایش، مصداقی از  زیاده
  ).156ـ155ص، 1409قرضاوي، ( است

 حرمــت اثبــات در نســاءســوره  119 هیــآ بــه عهیشــ هــانیفق اســتناد. 4ـــ1ـــ2
  تیجنس رییتغ

به حرمت عمل جراحیِ تغییـر جنسـیت    گفته، پیش هفقیهان شیعه نیز با استناد به آیاز اي  عده
، 1420حسـینی،  ( هـادي نجفـی  شیخ اهللا  آیتو  میرزاجواد تبریزياهللا  آیتمانند  ؛اند معتقد شده

  ).80ص، 2ج، 1380فتاحی معصوم،  /به بعد 162ص، 1395نجفی،  /440ـ439ص
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  نخست لیدل لیتحل و یبررس. 4ـ1ـ3
و سـپس بـه تفاسـیر شـیعه      سـنّت  به تفاسیر اهـل  پیشین، نخستدر پاسخ به استدالل 

  نساء روشن گردد. هسور 119تا مفهوم و منظور آیه است مراجعه شده 

 اهللا خلق رییتغ هیآ باره در سنّت اهل ریتفاسی برخی بررس. 4ـ1ـ3ـ1

شـریفه نـاظر بـه     هیشود که اساساً این آ می معلوم سنّت با مراجعه به کتب تفسیري اهل
کـردن   ، خواجـه سنّت ن اهلامفسربرخی آنکه  بحث جدید تغیر جنسیت نیست؛ نهایت

  اند. اهللا دانسته بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق
فلیغیـرنّ  « ، تأویل آیهسنّت در تفسیر خود، از بزرگان اهل سنّت از بزرگان اهل طبري

  کند: می را بیان» اهللا خلق
گویند که منظور اخصا است. بیسـت تـن از بزرگـان     می سنّت بزرگان اهلپانزده تن از 

 اسـت و هفـت تـن از اهـل    » تغییر دین«، اهللا خلقمعتقدند که منظور از تغییر  سنّت اهل
  ).363 ،4، ج2000(طبري،  فریبنده است هاي و زینت 1گویند منظور وشم می سنّت

 ،سـوره روم  30 هآی دلیل به، »اهللا خلق«از  کند که منظور می نقل بـاقر از امام  طبريآنگاه 
 ازسـوي گوید اگر این معنا را درنظر بگیـریم، هـر کـاري کـه      می طبرياست. » اهللا دین«

.  ...مانند خصا، وشـم و ؛ خواهد شد مذکورخداوند متعال نهی شده باشد، داخل معناي 
اسـت؛ چـون    هر کاري که ترك دستور الهی در آن نهفته باشد، کـار شـیطانی   همچنین

 راه کنـد و او ازایـن   می را به ترك دستورات الهی و انجام گناهان دعوتها  شیطان انسان
تغییـر  «کـه همـان   » اهللا تغییـر خلـق  «و  شـود  مـی و در کار انسان شریک گیرد  مینصیب 

  ).367ـ362ص، 4ج، 2000طبري، (یابد  میاست، تحقق » اهللا دین
کنـد کـه    می چیست، دو نظر را نقل» اهللا ر خلقیتغی«منظور از اینکه  دربارهي فخر راز

حـرام  و تبدیل حالل به » اهللا تغییر دین«، اهللا خلقاز تغییر  قصودم نخست،بر اساس نظر 
از تغییر، تغییر ظاهري است کـه بـراي آن وجـوهی     قصوداست و بر اساس نظر دوم، م

کـردن،   هتـ اخ ،درآوردن چشم حیـوان  ،مانند موي مصنوعی، قطع گوش ؛ذکر شده است

                                                   
 .)»وشم«(دهخدا، واژه  نگارکردن بر پشت دست ،کوبیدن در دست و تن خال و خط ،کردن خالکوبی. 1
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 پیشینمعانی  یگیرد که تمام می نتیجه فخر رازي .تَخَنُّث) و نیز مساحقه( تشبه مرد به زن
رازي، فخـر  ر.ك: ( پـذیرد  مـی  معـانی را  هتواند مدنظر و مورد توجه باشد و وي هم می

  ).323ص، 4ج، 2001
اند؛ مانند  بیان داشته اهللا خلقرا براي تغییر  مذکورنیز معانی  سنّت ن دیگر اهلامفسر

ثعلبـی،   /195ص، 6ــ 5، ج1999آلوسـی،  ( رشیدرضاو فقیه یوسف، قاسمی، ثعلبی، آلوسی
، 2002وسـف، یفقیـه   /1136ــ 1133ص، 3ج، 1426قاسمی،  /389ـ388ص، 3ج، 2002

  ).  361ص، 5ج، 1990رشیدرضا، /498ـ497ص، 2ج
ن امفسـر  یتقریبـاً تمـام  توان گفت  می سنّت ن اهلابندي دیدگاه مفسر جمع عنوان به

یعنـی  » اهللا تغییـر خلـق  «آنـان   ازنظـر و  اند اشاره کرده» اهللا تغییر دین« معناي به سنّت اهل
 معنـاي  بـه داننـد کـه    مـی  )30 :روم( »اهللا التبدیل لخلق«و این معنا را شبیه » اهللا تغییر دین«
مصادیق بیشتر و معـانی متعـددي    سنّت ن اهلابراین مفسر افزوناست. » اهللا التبدیل لدین«

انسان، وشـم، بریـدن گـوش حیـوان،     کردن  مانند اخته ؛اند بیان داشته اهللا خلقبراي تغییر 
 . پرستش ماه، خورشید و...، گوشت درآوردن چشم حیوان، تحریم گوشت حیوان حالل

ناظر بـه  عمران  آل 119 هاساساً آی سنّت ن اهلامفسر ازنظرشود  می با این توضیح معلوم
  بحث تغییر جنسیت نیست.

  اهللا خلق رییتغ هیآ باره در عهیش ریتفاسی برخی بررس. 4ـ1ـ3ـ2
 یـا   بریدنـد  می ید، گوش او رایزا می از اسالم، هرگاه شتر چندبار پیشدر زمان جاهلیت

 وقـف هـا   آن را در راه بـت  راه آوردنـد و ازایـن   مـی چشـم آن را در یا  دادند می شکاف
حقـی بروسـوي،   ( کردند می شدن و ذبح آن خودداريرپس از سوا یعنی ازآن ؛کردند می

  ).431ص، 3ج، 1368طریحی،  /287ص، 2ج، 1405
 نظر اختالفیکدیگرچیست، با » تغییر در مخلوقات الهی«از  قصودماینکه  مفسران در

بـه  » اهللا فلیغیـرنّ خلـق  « را در آیـه » اهللا خلق« ،از تفاسیر قرن سوم هجري تفسیر قمی.دارند
تفسیر کرده است؛ پس هرکس با اوامر الهی مخالفت کند، خلق خداوند را تغییر » مراهللاأ«

ن قـرن چهـارم، تغییـر    اعیاشی از مفسر .)به بعد 135، ص 1ج ،1363قمی، ( داده است



  آن یو آثار فقه تیجنس رییحکم تغ یمستندات قرآن یبررس  
125

 

دانسته است و براي اثبات مدعاي » تغییر دین خدا و تغییر امر خدا« معناي بهرا  اهللا خلق
ده اسـت کـه در آنهـا تغییـر خلـق خـدا       کـر اسـتناد   بـاقر دیثی از امـام  خویش به احا

  ).277، ص1ج، 1380عیاشی، ( معنا تفسیر شده است همین به
ن پـیش از  اآرا و نظـرات اختالفـیِ مفسـر    ،از مفسران قرن پنجم هجري طوسیشیخ 

از  قصـود نقل کـرده اسـت کـه م    يدیگر و عده عباس ابنخود را گزارش کرده است. از 
است و از برخی دیگر نقل کرده اسـت کـه   کردن  و اختهکردن  ، خواجهاهللا خلقتغییر در 

نیـز روایـت شـده     صادقو امام  باقراین معنا از امام  .باشد می» اهللا تغییر دین« قصود،م
ذلک  اهللا خلقل لَیالَ تَبد هایفَطَرَ النَّاس علَ یفطْرَت اللَّه الَّت« :سوره روم 30 هخداوند در آی .است

، دین خود را مطابق با فطرت الهی بشر دانسته است که در آن هیچ دگرگونی »میالْقَ نُیالد
حیوانـات اسـت کـه     ،و تغییر راه ندارد. از برخی دیگر نیز نقل کرده اسـت کـه منظـور   

آنهـا را بـراي خـود حـرام     اي  آفریـده، ولـی عـده   ها  خداوند آنها را براي استفاده انسان
سـت، آنهـا را از مسـیر    ها و خلقت خورشید، ماه، سنگ که براي استفاده انسـان اند  کرده

 نتیجـه  تفسـیر تبیـان  و درپایان صـاحب   اند معبود خویش قرار داده ،طبیعی خارج نموده
 یتمـام  بـوده، تغییر دیـن   معناي به» اهللا تغییر خلق«گیرد که بهترین معنا این است که  می

، 3جتـا]،  [بـی  طوسـی، ( دانـد  مـی  یل همین معنـا قابـل ارزیـابی   تفسیرهاي دیگر را در ذ
نیـز همـین تفسـیر را    ــ   سرآمد مفسران قرن ششـم  ـطبرسیازآن مرحوم  س). پ333ص

  ).188ص، 3ج، 1988طبرسی، ( پذیرفته است
انسـان، حـالل خداونـد را     هرگـاه از مفسران قرن هفتم بر این باور است که  شیبانی
، 1413شـیبانی،  ( حالل نماید، خلق خداوند را تغییر داده اسـت حرام او را یا  حرام کند

مفسر قرن نهم معتقد است هر تغییر مضري مشمول این آیه بوده  کاشفی). 170ص، 2ج
و حرام است، ولی اگر در تغییر، نفعی وجود داشته باشد، مباح است. آنگاه بـا گـزارش   

مرتکب گنـاه شـود، خلـق     رکسهکند که  می این نظر را تقویت ،نااز مفسراي  نظر عده
  ).829ص، 1379کاشفی، ( خداوند را تغییر داده است

ماننـد   ؛ظـاهري) اسـت  ( »صـوري «، تغییـر یـا   فیض کاشانیو  اهللا کاشانی مالفتحازنظر
لواط و مساحقه و درادامه این دو قسم را داخل همچون  ؛است» صفتی«یا  کردن، خواجه
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ن ایـن دو  میاکه  است بر این باور ،دانسته» امراهللاتغییر «و  »اهللا تغییر دین«در معانی 
، 1ج، 1399فـیض کاشـانی،    /119ص، 3ج، 1351کاشـانی،  ( تفسیر منافاتی نیسـت 

ی، یطباطبـا ( نیز مشابه همین تفسـیر را برگزیـده اسـت    طباطباییعالمه  ).464ـ463ص
  ).96، ص5ج، 1393

تغییر در خلقت را بر دو قسم تقسیم کرده است:  ،ن معاصرااز مفسر سبزوارياهللا  آیت
ماننـد خـروج از    ؛»تغییر معنوي«ساختن بدن و  و مثلهکردن  مانند خواجه ؛»تغییر حسی«

آیـه  . همچنـین معتقـد اسـت    اعراض از دین و ایجاد تغییر و تحریـف آن  ،هیفطرت ال
تصـرف و تغییـر در    بوده،کاري ناپسند  ،تغییر در خلقت خداونداینکه  کند بر می داللت

موجودات از اختصاصات خداوند است و براي غیرخدا چنین حقی وجود ندارد، مگـر  
  ناخن.کردن  کوتاه و کردن در مواردي که خداوند اجازه داده باشد؛ مانند ختنه

نخسـت،  فقهی نیز تغییـر بـر دو قسـم اسـت: قسـم       ازنظروي بر این باور است که 
ــه  ــا نهــی صــریح وارد شــده اســت؛ ماننــد مجســمه  درمــوردتغییراتــی ک ســازي،  آنه

 ،تراشـی و کارهـاي دیگـري کـه نهـی شـرعی دارد؛ دوم       ساختن انسـان، ریـش   خواجه
تغییراتی که نهی صریح ندارد؛ مانند جراحی پالستیک و زیباسـازي کـه اگـر همـراه بـا      

یـن  وگرنه بر اساس مقتضاي عمومـات و اطالقـات، ا   ،غرض عقالیی باشد، جایز است
وجـه   .ل آن به حیوان دیگر، حرام استی؛ پس تغییر یک حیوان و تبدباشد میکار حرام 

آیـد، ایـن اسـت کـه      مـی  دسـت  بـه » اهللا خلق«بر اساس مناط و مالکی که از اینکه  ،دوم
ایجاد خلقت جدید، بـا خلـق و آفـرینش الهـی      راهی است که از درصورتحرمت تغییر 

 الـرحمن  مواهـب جود دارد. در پایان صاحب تفسیر در این حالت، حرمت و ؛مقابله کند
 عنـوان  بـه کـه   تازمـانی تغییر چه در حیوان و چه در گیاهـان،   گونهکه هرگیرد  می نتیجه

معارض و جنایت با آفرینش الهـی محسـوب نشـود، حـرام نیسـت. البتـه ایـن مطلـب         
باشـد،  ی است که در ایجاد تغییر اذیت، آزاررسـانی و اسـراف وجـود نداشـته     درصورت

  ).305ـ289ص، 9ج، 1419سبزواري، ( وگرنه حکم آن حرمت است
تغییـر  «و » اهللا تغییـر دیـن  «بـه  » اهللا تغییـر خلـق  «به روایات یادشده که در آن  باتوجه

کـه  انـد   ن شیعه پیوسته بر این مطلب اتفاق نظـر داشـته  اتفسیر شده است، مفسر» امراهللا
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تشریع و بدعتی در دین و امر خدا روي دهد و حالل خدا حـرام و حـرام خـدا     هرگاه
  حالل شود، این کار تغییر در خلقت الهی بوده و مذموم است.

شـود کـه برخـی اشـیا      می نساء معلوم هسور 119 هبه شأن نزول آی باتوجهاینبر افزون
رف شـود،  از مسـیر اصـلی منحـ    هرگاهخاص و هدف ویژه خلق شده است و  منظور به

مثال شتر براي استفاده از گوشت یا سواري آفریده شده  براي ؛تغییر در خلقت الهی است
 است» تغییر مذموم« ،دلیل آن را حرام کند، تشریع و بدعت بوده انسان بی هرگاهاست و 

  ).220ص، 1ج، 1422قائنی، (
ـ   باتوجهن معتقدند ابرخی محقق ـ 119نسـاء:  ر.ك: ( مـورد بحـث   هبـه آی ر در )، تغیی

سـاختن   ماننـد گمـراه   ؛تغییر معنوي یتغییر ظاهري و فیزیکی است و گاه یخلقت گاه
اهـداف شـیطان بـوده و     جهتبه آرزوها. هر دو تغییر درها ساختن آن و سرگرمها  انسان

تغییر و تحریفی کـه بـه   گونه هر ؛ بنابراینباعث دورساختن فطرت بندگی خداوند است
 الهی صورت پذیرد، مـذموم و غیرشـرعی اسـت   کارهاي غیریزه شیطانی و اهداف و انگ

  ).220ص، 1ج، 1422قائنی، (
) به بحث تبدیل مذکر به 119نساء: ر.ك: ( شود که آیهتغییر می با این توضیح روشن

شود و استناد به آن براي اثبـات حرمـت تغییـر جنسـیت      نمی ، مربوطبرعکسمؤنث و 
از  اند، عه که به جواز تغییر جنسیت فتوا دادهناصواب است و بیش از ده تن از فقیهان شی

هرچنـد در اکثـر قریـب بـه اتفـاق       ؛انـد  این آیه، حرمت تغییر جنسیت را استفاده نکرده
گیرد و راه دیگر براي  می روحی صورتیا  بیماري جسمی دلیل به تغییر جنسیتموارد، 

  درمان آن وجود ندارد.

  تیجنس رییتغ حرمت اثبات يبرا شده  انیب دومی قرآن لیدل. 4ـ2
) براي اثبات حرمـت  47ـ42ص، 2ج، 1418مدنی تبریزي، ( دیگر از فقیهان شیعه یبرخ

  اند: تغییر جنسیت به این آیه استناد کرده
لله ملک السموات واالرضِ یخلُقُ ما یشاء یهب لمن یشاء إناثاً و یهب لمن یشـاء الـذُکور.   

 ]مطلـق [فرمـانروایی  : کراناً و إناثاً و یجعلُ من یشاء عقیمـاً انّـه علـیم قـدیرٌ    اَو یزَوجهم ذُ
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بخواهـد فرزنـد    هرکسبه  ،آفریند می و زمین از آنِ خداست؛ هر چه بخواهدها  آسمان
تـوأم بـا    ]ان[و دختـر  ]ان[را پسرها دهد. یا آن می بخواهد فرزند پسر هرکسدختر و به 

 :(شـوري  سـازد. اوسـت دانـاي توانـا     مـی  عقیم ،هرکه را بخواهدگرداند و  می یکدیگر
  .)50ـ49

از مراجع تقلید و معاصر شیعه، تنها فقیهی است که با استناد به آیه  مدنی تبریزياهللا  آیت
ایشـان،   ازنظـر تغییر جنسیت معتقد شده است.  منظور بهبر حرمت عمل جراحی  مذکور
 او قطعـی شـده اسـت و بشـر     ازسـوي و  سـت در اختیـار خدا بـودن   یا پسربودن  دختر
ــا اَعمــال خــود،  نمــی ــد ب ــر   ازجملــهتوان عمــل جراحــی، ایــن پدیــده واقعــی را تغیی
از زمان انعقاد نطفـه  » مؤنث«و » مذکر«ی که در دو جنس های دگرگونی اساس براین؛دهد

ت که در مفهوم جنسیی که دارند و اسرار فراوانی های دهد و ویژگی می تا هنگام تولد رخ
توانـد آن را تغییـر دهـد و     نمـی  هیچ قدرتی ،خدا بوده هاي از نشانه گینهفته است، هم

تغییـر   درواقـع وسیلهعمل جراحی، عالئم جـنس مخـالف در وي پدیـد آیـد،      به هرگاه
تکالیف شرعیه، وي حکم  ازنظرو  باشد میو این کار حرام است جنسیت حاصل نشده 

  ).47ـ42ص، 2ج، 1418دنی تبریزي، م( از تغییر اعضاي ظاهري را داردپیش 

  موضوع رییتغ لیدل  به رحکمییتغپاسخ اول:  .4ـ2ـ1
 ازنظراند.  ارائه نداده» تغییر جنسیت«فقیهان معاصر شیعه هیچ تعریف فقهی از اصطالح 
 نظـر  بـه ). 153ص، 1377مشـکینی،  ( برخی از آنان، تعریف تغییر جنسیت بدیهی اسـت 

همان معنایی اسـت کـه عـرف     ،»تغییر جنسیت«اصطالح رسد تلقی فقیهان شیعه از  می
 بـر عرف مردم، تغییر جنسیت با عمل جراحی  ازنظرکند.  می مردم از این اصطالح درك

  سازد. می که جنس وي را به جنس دیگر تبدیلاي  گونه ؛ بهاستآلت تناسلی همراه 
مصطلح خاصی وجود ندارد و از » مذکر و مؤنث«در فقه اسالمی براي  دیگر ازسوي

آید که مقصود فقهـا نیـز همـان تعریـف و نظـر عـرف        می دست بهمجموع تعابیر فقهی 
آلـت تناسـلی و عالئـم    بودن  بودن، دارا باشد و مالك عرف در مذکر و مؤنث باره دراین

عمل جراحـی، داراي آلـت تناسـلی،     اهراگر فردي از ؛بنابراین مردانه یا زنانه است هویژ
عالئم و حتی کارکرد جنس مخالف شود و عرفاً بـه او نـام جـنس مخـالف      ها، ویژگی
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وقوع و تبدل  درصورتشود تغییر جنسیت امري ممکن است و  می اطالق شود، معلوم
 /241ص، 1420خرازي، ( موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاري خواهد شد

  ).89ـ84ص، 2ج، 1380همو،  /104ص، 1379همو، 
 ،یا تغییر جنسِ مرد بـه زن و بـرعکس  » تبدل موضوع«ممکن است برخی در تحقق 

، ورزنـد  مبـادرت مـی   پزشکانی که به عمل جراحـی بسیاري از  ولیتردید داشته باشند، 
گیرد، مصـداق تغییـر    می آلت تناسلی صورت برجراحی که  هاي عمل گونه اینمعتقدند 

جراحـی، تغییـر    هـاي  عمـل  گونـه  ایـن عرف مردم نیز به  ازنظر که چنانجنسیت است؛ 
  گویند. می جنسیت

  احکام انیب در هیفق فهیوظپاسخ دوم:  .4ـ2ـ2
عمـل  راه در خـارج، از   چـه  چنـان اگـر   :به این پرسش پاسخ دهدوظیفه فقیه است که 

جواز یا عدم جـواز   ازنظرد، حکم آن وآلت تناسلی، تغییر جنسیت حاصل ش برجراحی 
تکلیفی و وضعی  ازنظرآثار و پیامدهاي آن درنهایت جواز و  درصورتو نیز شرایط آن 

عـرف عـام یـا     هعهـد  بـه قضاوت  خیر، تغییر جنسیت واقع شده است یااینکه  ؟چیست
جنسیت تردیـد وجـود   همان قضاوت عموم مردم است. حتی اگر در تحقق عرفیِ تغییر 

وگـو   اگري) بحث و گفت( صورت فرضی آن به دربارهفقهی  زنظراتوان  میداشته باشد، 
تغییر جنسیت، امکان وقوعی ندارد و حقیقتاً مرد به زن یا اینکه  با استناد به ؛ بنابراینکرد

 مطلـق غیرمشـروع دانسـت    طـور  بهتوان تغییر جنسیت را  نمی شود، نمی تبدیل برعکس
  ).71ص،1382، باریکلو(

  تیجنس رییتغ به بحث مورد اتیآ ارتباط عدمپاسخ سوم:  .4ـ2ـ3
اسـت، ولـی   » جنسـیت «نـاظر بـه بحـث    صورت کلی  بهاهللا مجید،  اگرچه آیاتی از کالم

تغییر جنسـیت نـدارد، بلکـه    بودن  شوري، ارتباطی به غیرممکن هسور 50و  49 هاي آیه
 ازسـوي نعمت و رحمـت در ایـن عـالم     هرگونهدادن این واقعیت است که  براي نشان

خداست و کسی از خود چیزي ندارد. آنگاه بـه یـک مصـداق آن اشـاره کـرده اسـت.       
 هدانستند، خداوند در ایـن آیـات دربـار    می ازآنجاکه اعراب جاهلی پسر را برتر از دختر
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تا بفهماند پسر و دختـر هـر دو    برد می کار بهرا » یهب«آفرینش هر دو دختر و پسر کلمه
را » الـذکور « هو کلمباشد » دختر«را مقدم آورد تا تجلیلی از » اًاناث«ند و کلمها الهی ههدی

ید، آنـان نیـز   هست تا بگوید آن پسرانی که شما به آن دلخوش ه استآورد» ال«با حرف 
  ).483 _ 482، ص 20ج، 1364مکارم شیرازي و دیگران، ( ندا الهی ههدی

  تیجنس رییتغ حرمت اثبات دری قرآن سوم لیدلی بررس. 4ـ3
  دیگري که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممکن است مطرح شود، این آیه است: دلیل

للمؤمنین یغُضُّوا من اَبصارِهم و یحفَظوا فُروجهم ذلک اَزکی لَهم انّ اهللا خبیرٌ بِما یصنَعونَ قل 
خـود   هاي شمبگو چ انبه مؤمن :و قُل للمؤمنات یغضُضن من اَبصارِهنّ و یحفَظنَ فروجهنَّ

تـر   فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این براي آنان پـاکیزه  ]از نگاه به نامحرمان[را
 هـاي  آگاه است و به زنان باایمان بگو که چشم ،دهند می است و خداوند از آنچه انجام

  .)30 :(نور فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند ]آلود از نگاه هوس[خود را
انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت، مالزم با نظر به عورت نامحرم و گاه  اینکه به باتوجه

یادشده الزم است براي پرهیز از ارتکاب این حرام مسلَّم،  هآیبر اساس  ؛لمس آن است
مرد به بدن زن نامحرم، چـه بـا قصـد    کردن  نگاهاینکه  از تغییر جنسیت پرهیز شود؛ چه

اگر بـه قصـد لـذت    ها  به صورت و دستن کرد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه
زن بـه  کـردن   مانعی ندارد و نیز نگاه ،حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد ،باشد

به صورت و بدن و موي دختـر نابـالغ اگـر    کردن  باشد و نگاه می بدن مرد نامحرم حرام
اشـکال   ،هم انسان نترسد کـه بـه حـرام بیفتـد    کردن  نگاه هواسط قصد لذت نباشد و به به

پوشـانند، نگـاه    مـی  ندارد، ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معموالً
  ).2433 مسئله، 1379خمینی، ( نکند

اختصاصی به بحث تغییر جنسیت ندارد؛  مذکورتوجه به این نکته مفید است که آیه 
نیـز   ــ  زشـکی معاینـه و درمـان در پ   همچون ـ   موارد نگاه به عورت یدر تمام که چرا

 مـذکورفقط اختصاصی به بحث تغییر جنسـیت نـدارد. بیـان آیـه      ؛ بنابراینجاري است
تواننـد   می تغییر جنسیت، منظور بهن به حرمت عمل جراحی اجهت است که معتقد ازاین
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  در ادامه خواهد آمد که این استدالل ناتمام است. وبه این آیه استدالل کنند 

  اضطرار یقرآن قاعده به توجهپاسخ اول:  .4ـ3ـ1
که یکی از قواعد مشهور فقهی است و مسـتند آن  » قاعده اضطرار«فقها بر اساس  ازنظر

، انجام بعضـی  باشد می) و روایات اسالمی 119انعام:  /3مائده: ( آیات متعدد قرآن کریم
بقـره،   سـوره  173طبـق آیـه    مثال  براي ؛شود می از امور حرام، در حالت اضطرار حالل

کسـی کـه گرفتـار     ولـی گوشـت خـوك حـرام اسـت،      وگوشت مردار خون،  خوردن
  شود، براي حفظ جان، گناهی بر او نیست. میاضطرار

  ی)رواني خنثا( ها ترانس وها  یخنث بر اضطرار قاعده قیتطبپاسخ دوم: . 4ـ3ـ2
که در ادبیات معاصر عرب از آن به خنثاي روانـی یادشـده    ـها و ترانسها  یزندگی خنث

. زندگی خنثاي روانی هماننـد خنثـاي جسـمی    باشد میمصداقِ آشکار اضطرار  ـ است
تغییر جنسـیت بـراي وي    بنابراینداراي اضطراب، پریشانی و عدم تطابق جنسی است؛ 

بالتکلیفـی  «توانـد او را از   مـی  . تغییـر جنسـیت  باشد میضروري و غیرقابل انکار  يامر
اسـت کـه    الزم. البته توجه به این نکتـه  سازدخارج » اختالل هویت جنسی«ا ی» جنسی

بنـابراین، اگـر    رافع حرمت، در حق مضطَر است، نه در حق پزشـک معـالج.  » اضطرار«
روي بیمـار داشـته    به منظور تغییر جنسیت، پزشک بخواهد مجوزي براي عمل جراحی

   بود.» اضطرار«به دنبال دلیل دیگري جز دلیل  باشد، باید
بقره:  /78حج: ( داللت دارد» نفی عسروحرج«قرآن کریم به براین آیاتی از  افزون

استیصال و مشقت الزم آید،  ،رو از ناحیه هر حکمی که حرج ازاین ؛)6مائده:  /185
 وضعیت جسمی یا روحی در خنثاي جسـمی  شک بیآن حکم برداشته خواهد شد. 

ـ  می از عسروحرج و مشقت است که یمصداق روشن ،خنثاي روانییا  دگی تواند زن
حتی اگر با اسـتناد بـه    ؛ بنابراینکننده قرار دهد را براي وي بسیار دشوار و ناراحت

 شک یادشده یا ادله دیگر، حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادي اثبات شود، بی هآی
درحال اضطرار یا عسروحرج، اگر راه حل درمانی دیگري وجود نداشته باشد، تغییر 

در واجبات مورد اتفاق همه » قاعده الحرج«ان یجنسیت مجاز خواهد بود. البته جر
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  باشد. میوگو  ان این قاعده در محرمات محل بحث و گفتیفقهاست و جر

  تیجنس رییتغی فقه آثار به گذرا نگاهی. 5
تغییر جنسـیت  اشاره مختصري به آثار فقهی  فقط، حاضر ه رویکرد قرآنیِ مقالهب باتوجه

 ،کفایت خواهد کرد. فقهاي شیعه تأثیر تغییر جنسیت را بر ازدواج، مهریه، نفقه، والیـت 
  .اند کردهارث بررسی  مسئلهحضانت و نیز 

  ازدواج هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ1
هر دو زوجین تغییر  یآورد و گاه می تغییر جنسیت رويدر مواردي یکی از زوجین به 

  شود. میدر دو حالت بررسی  مسئلهدهند. این  می جنسیت

  ازدواج بر نیزوج ازی یک تیرجنسییرتغیتأث. 5ـ1ـ1
ازدواج اسـت. یکـی از    مسئلهآثار وضعیِ تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر  ازجمله
مـرد بـا   «است و ازدواج » الف جنس در ازدواجلزوم اخت«در فقه اسالمی روشن مسائل 

، 1996صـدر،   /110ص، 1420مؤمن قمـی،  ( مشروع نیست» زن با زن«یا ازدواج » مرد
ي پـس از ازدواج کشـف خـالف    درمورد). حتی اگر 274ص، 1420خرازي،  /138ص

و مجوزي براي بقاي آن وجود ندارد. به اتفـاق فقیهـان   است شود، ازدواج سابق باطل 
تغییـر جنسـیت یکـی از زوجـین      ازجملهشیعه اگر این رکن مسلَّمِ ازدواج به هر دلیلی 

 /3 مسـئله ، 559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( شـود  مـی  مخدوش شود، ازدواج سابق باطل
  ).110ـ109ص، 1420مؤمن قمی،  /199ـ197ص، 1372مطهري، 

  ازدواج بر نیزوج تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ1ـ2
 چـه  چنانی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، درصورتفقهاي شیعه  ازنظر

با تغییـر جنسـیت   زیرا شود؛  می بطالن ازدواج سابقسبب این تغییر همزمان نباشد، 
 ــ   زوجه مثالً  ـ شود و تغییر جنسیت دوم می ازدواج سابق باطل ـ  مثالً زوج  ـ  اول

، 2ج، 1366خمینـی،  ( شـدن ازدواج سـابق نـدارد    یعنی باطـل  مسئلهتأثیر در حکم 
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 /110ـ108ص، 1415مؤمن قمی،  /199ـ198ص، 1372مطهري،  /3 مسئله، 559ص
ــدادادي،  ــئله، 141ص، 1385خ ــري، /351 مس ــو،  /408ص، 1383منتظ ، 1381هم

 ولی ،)256ـ255ص، 2ج، 1382جناتی،  /287ص، 2ج، 1377 ،صانعی، ب /115ص
و برخی دیگر از فقهاي شـیعه، بقـاي    خمینیاگر تغییر جنسیت همزمان باشد، امام 

دهند و معتقدند بقـاي نکـاح آن دو بعیـد نیسـت، ولـی       می ازدواج سابق را ترجیح
 /559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( احتیاط آن است که ازدواج میان آن دو تجدید شود

 امــا دیگــر)، 465ص، 1ج ،1377 ،همــو، الــف /106ـــ105ص، 1377 ،صــانعی، ب
باعـث ابقـاي ازدواج   » تغییر جنسیت همزمان زوجـین «فقیهان شیعه معتقدند اساساً 

مؤمن  /199ـ198ص، 1372مطهري، ( و ازدواج سابق باطل خواهد شد نیستسابق 
 مسـئله ، 141، 1385خـدادادي،   /248ـ247، 1420خرازي،  /111ـ109 ،1420قمی، 

، 2، 1383منتظري، /472ـ470، 1ج، 1379همو،  /236، 1380مکارم شیرازي،  /351
  ).225، 2، 1382جناتی،  /115، 1381همو،  /408

  زوجه هیمهر بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ2
زوجه در عقد دائم نیز تأثیرگذار است؛ زیرا  هفقهاي شیعه، تغییر جنسیت بر مهری ازنظر

  چهار احتمال مطرح شده است: باره شود. دراین می با تغییر جنسیت، ازدواج نیز منحل
الزم نیست؛ چه آمیزش صـورت   عنوان هیچ پرداخت مهریه بهاینکه نخست، احتمال 

چه زوج تغییر جنسیت داده باشد یا زوجه. این احتمال مورد قبول  و خیر گرفته باشد یا
 دلیـل  بـه مهریه  زیرا)؛ 252ص، 1420خرازي،  /111ص، 1415مؤمن قمی، ( فقها نیست

رود؛  نمـی  میـان تغییـر جنسـیت، از   دلیـل  بـه شود و با انحالل ازدواج  می اجبازدواج و
فوت، طـالق و فسـخِ نکـاح، مهریـه     همچون که پس از عوامل دیگر انحالل  گونه همان

  رود. نمی میاناز
پرداخت مهریه در هرصـورت واجـب    اینکه اند احتمال دوم که برخی آن را پذیرفته

  ).3 مسئله، 559ص، 2ج، 1366خمینی، ( است
تغییـر   هرگـاه کـه  برخی فقهاي شیعه مطرح شـده اسـت آن   ازسوياحتمال سوم که 
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از  پـیش زوج اسـت و اگـر    هعهـد  جنسیت پس از آمیزش باشد، پرداخت تمام مهریه به
جنـاتی،   /114ص، 1415مـؤمن قمـی،   ( آمیزش باشـد، نصـف مهریـه را بایـد بپـردازد     

  ).255ص، 2ج، 1382
 ازسـوي برخی مطرح شده است که اگر تغییـر جنسـیت    ازسويآخرین احتمال نیز 

زوج، واجب نیست،  عهده بهزوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، پرداخت مهریه 
، 1377،صانعی، ب( زوجه را پرداخت کند هولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهری

  ).106ـ105ص، 1377 ،همو، الف /465ص، 1ج
 یتمـام  دوقت نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایـ در ازدواج مازنظر فقهاي شیعه، 

زندگی منصرف شده اسـت   هاز ادام ،مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده
 شـود  مـی  و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار زمان تخلف، از میزان مهریه کاسـته 

  ).255ص، 1420خرازي، (

  فرزندان و زوجه نفقه هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ3
نفقـه  « مسـئله فقهاي شـیعه مطـرح شـده اسـت،      ازسوياز آثار دیگر تغییر جنسیت که 

احکام  ؛ بنابراینشود می تغییر جنسیت، ازدواج سابق باطل درصورتاست؛ زیرا » زوجه
صـدر،  ( رود مـی  میـان ازدواج سابق) از( تبع انتفاي موضوع نفقه نیز بههمچون زوجیت 

مرکـز   /3708و  3706 مسـئله ، 664ص، 3ج،1424همو،  /145و  138صص، 6ج، 1996
  ).5868، سؤال شماره 1381تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 

فرزنـدان نـدارد و او    هفقهاي شیعه، تغییر جنسیت پدر تأثیري در وجوب نفقـ  ازنظر
 ازنظرفرزندانِ خویش است؛ چون تغییر جنسیت پدر،  ههمچنان موظف به پرداخت نفق

 /115ص، 1415مـؤمن قمـی،   ( سـازد  نمـی  خـارج » پـدربودن «ز عنـوان  عرف، وي را ا
  ).258ص، 1420خرازي، 

 عهده بهرا این وظیفه از ابتدا یفرزندان ندارد؛ ز هتغییر جنسیت مادر نیز تأثیري در نفق
جـد پـدري اسـت.     هپدر است و در نبود وي، وظیف عهده بهمادر نبوده است، بلکه ابتدا 

 هپرداخـت نفقـ   هو جد پدري و با فرض توان مالی مادر، وظیفنبود پدر  درصورت فقط
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او  عهده بهمادر خواهد بود و با تغییر جنسیت وي، این وظیفه همچنان  عهده بهفرزندان 
  به بعد). 330ص، 1379، نیا کریمی( خواهد بود
مالی ناتوان باشند، بـر فرزنـدان وي، قـدرت تمکـن      ازنظرپدر و مادر  هرگاهضمناً 

شرط عقلی است و واجب است مخارج ایشان را تأمین کنند و تغییر جنسـیت فرزنـد،   
بـودن   است و دختـر یـا پسـر   » فرزند«تأثیري در این حکم ندارد؛ زیرا این حکم متوجه 

  تأثیري در آن ندارد.

  عده لهئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ4
 ازنظـر اسـت.  » عده« مسئلهآثار مورد توجه فقهاي شیعه، تأثیر تغییر جنسیت بر  ازجمله

در هرصورت ساقط است؛ چه مرد تغییر جنسـیت  » عده«تغییر جنسیت،  درصورتفقها 
دهدهد، یا زن و چه ع دهطالق باشد یا ع دحتی شامل تغییر جنسیت  ؛وفات هفسخ یا ع

  شود. می زوجه در زمان عده نیز
ده مخصـوص   اینکه  ، تبدلّ و تغییر موضوع است وباره دراینن دلیل فقها تری مهم عـ

مـرد شـود،    ،سـبب تغییـر جنسـیت    موضوع عوض شود و زن به هرگاهپس  ؛زنان است
ده سـاقط اسـت    رو ؛ ازایـن شود می حکم نیز عوض 558ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( عـ/ 

ــؤمن قمــی،  /200ص، 1372مطهــري،   /144ص ،6ج، 1996صــدر،  /115ص، 1415م
  ).254ص، 1420خرازي، 

  یخانوادگ نیعناو بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ5
» عنـاوین خـانوادگی  «آثار مورد نظر فقهاي شیعه، تأثیر تغییـر جنسـیت بـر     ازجمله

است؛ مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، پدر و مادر. این عنـاوین بـه دو   
  اند: قسم تقسیم شده

بـرادر،  «شـود؛ ماننـد    مـی  تبـدیل آن  سـبب ، عناوینی که تغییر جنسیت نخستقسم 
مخـالف   عنـوان  بـه  ،تغییـر جنسـیت   درصورتکه » عمو، عمه«و » دایی، خاله«، »خواهر
و » خالـه «به » دایی« یا شود می و برعکس تبدیل» خواهر«به » برادر«مثالً  ؛شود می تبدیل
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  شود. یم و برعکس تبدیل» عمه«به » عمو«برعکس و 
مصـداق آن   فقـط شود که  نمی عناوینی که تغییر جنسیت باعث تبدیل آن ،قسم دوم

عنـوان  » مادر«شود و  نمی »مادر«با تغییر جنسیت » پدر«است؛ یعنی » پدر و مادر«عنوان 
مـؤمن قمـی،    /258ص، 1420خـرازي،   /559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( یابد نمی» پدر«

اسـپرم) وي  ( هی کسی است کـه فرزنـد از نطفـه   فق ازنظر» پدر«)؛ چون 115ص، 1415
ید و این امـر بـا   آ می کسی است که فرزند از تخمک وي پدید» مادر«آید و  می وجود به

پدر پس از تغییـر جنسـیت، بـه زن    اینکه  مگرکند،  نمی تغییر جنسیت پدر یا مادر تغییر
  .شده باشدبه مرد تبدیل  ،د و مادر پس از تغییر جنسیتوتبدیل ش

  کودکانی سرپرست و تیوال هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ6
والیت و سرپرسـتی کودکـان نیـز در منـابع فقهـی شـیعه        مسئلهتأثیر تغییر جنسیت بر 

زیـرا  ؛ یابـد  نمـی بر فرزنـدان والیـت    ،تغییر جنسیت دهد» مادر«است. اگر  شدهبررسی 
 درصورتاست و با نبود پدر، والیت براي جد پدري است و » پدر«اً براي ئوالیت ابتدا

تغییـر  » پـدر « هرگاهخواهد بود، و حاکم شرع  هعهد هنبود جد پدري، والیت کودکان ب
  ن امر تأثیري بر والیت وي ندارد.یجنسیت دهد، ا

در مدتی که حق حضانت کودك بـه او محـول شـده اسـت،     » مادر« هرگاههمچنین 
شود، وي همچنان داراي اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر » مرد«ییر جنسیت دهد و تغ

  ».مادري«بودن) از وي زایل شده است، نه صفت  زن( »اُنوثیت«جنسیت، صفت 
شود؛ چون حضانت کودك  نمی تغییر جنسیت زایل درصورتحق حضانت پدر نیز 

پس از تغییر جنسیت » پدر«وان واگذار شده است و عن بوده،» پدر«جهت که  به پدر ازآن
مـؤمن قمـی،    /201ص، 1372مطهري،  /559ص، 2ج، 1366خمینی، ( شود نمی عوض
 خـرازي،  /644ص، 3ج، 1424همو،  /145ص، 6ج، 1996صدر،  /116ـ115ص، 1415
  ).260ـ258ص، 1420
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  ارث در تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ7
فقهاي شیعه این آثار را بررسـی  دنبال دارد که برخی  تغییر جنسیت در ارث نیز آثاري به

والـدین خـود   بودن  فردي جنسیت خویش را در زمان زنده هرگاهایشان  ازنظر .اند کرده
؛ تغییر دهد و آنگاه یکی از والدین وي فوت کنـد، مـالك ارث، جنسـیت فعلـی اسـت     

هرچند قبالً دختـر   ؛کند می دریافت اإلرث سهمپسرِ فعلی، دو برابر خواهر خود  بنابراین
 ؛کند می دریافت اإلرث سهمنصف برادر خویش  هانداز دختر فعلی به همچنینبوده است. 

پـدر یـا مـادر تغییـر جنسـیت دهنـد و آنگـاه         هرگـاه  ولی ،هرچند قبالً پسر بوده است
بخواهند از فرزند خویش ارث ببرند، جنسیت جدید در میزان ارث آنها اثـري نخواهـد   

بر اساس زمان انعقاد نطفـه فرزنـد اسـت؛    » ارث مادر«یا » ارث پدر«ان داشت؛ زیرا میز
و به  دهدهر چند بعداً تغییر جنسیت  ؛یعنی براي پدر درحال انعقاد نطفه، دوسوم است

براي دیدن  /135ص، 1420خرازي،  /118ـ117ص، 1415مؤمن قمی، ( مرد تبدیل شود
  ).7 مسئله، 560ص، 2ج، 1366خمینی، ر.ك:  ،نظر مخالف

  جهینت
کـه بـر روي   شده اسـت   انگیز پزشکی، این امکان فراهم حیرت هاي کمک پیشرفت امروزه به

جراحی صـورت   هاي عمل ،..وها  ها، تراجنسیتی آلت تناسلیِ برخی بیماران، اعم از دوجنسی
، خیـر افتـد یـا    مـی  جراحـی، تغییـر جنسـیت اتفـاق     هاي عمل گونه اینگیرد. در اینکه آیا با 

  باشد. می به اعتقاد برخی پزشکان، مصداق تغییر جنسیت ؛است نظر اختالف
پزشکی،  کالمی، تفسیري، پزشکی، روانگوناگون نوظهور تغییر جنسیت، ابعاد  هپدید

. آنچـه در  انـد  کـرده آن را بررسـی  گوناگون و اندیشمندان از ابعاد  داردفقهی و حقوقی 
قرآن کریم و نیز بیان مختصر  مسئلهازنظر، بررسی این تحقیق حاضر مدنظر قرار گرفت
  .بوده استفقهاي معاصر شیعه  ازنظرو اجمالیِ آثار فقهی این پدیده 

اهللا مجید استناد  به سه آیه از آیات کالم کم دست، »عدم جواز تغییر جنسیت« مورددر
  مورد خدشه قرار گرفت.ها  ، این استداللپیش رو شده است که در مقاله
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این عمل است. براي پاسخ به این بودن یا ناروا بودنروا ،باره دراین ن پرسشتری مهم
توان از جواز یا عدم جوازِ تغییر جنسیت سـخن گفـت؛    نمی کلی طور به گاه هیچ، مسئله

به جزئیات و شرایطش  باتوجهتغییر جنسیت داراي اقسامی است و حکم هریک چراکه 
 دلیـل  بهمی یا روحی باشد و بخواهد متفاوت خواهد بود. هرگاه فردي فاقد بیماري جس

 فرار از سربازي! جنسیت خویش را تغییر دهد، همه فقها اعم از شـیعه و  همچونواهی 
ها) و نیز کسانی کـه   خنثی(در بیماران دوجنسیکه  چناناند؛  به حرمت آن نظر داده سنّی

واز تغییـر  به ج سنّی اتفاق فقهاي شیعه و داراي جنسیت نهفته و مخفی باشند، قریب به
یـا  هـا   تـرانس ( بیماران مبتال به اخـتالل هویـت جنسـی    موردجنسیت آنان معتقدند. در

  خنثاي روانی)، اختالف جدي وجود دارد.
 ازنظـر آیـد کـه    مـی  دست بهاین نکته  ،موجود ئاتو استفتا ها ه، مقالهابا مطالعه نظر

یـا   عدم وجـود دلیـل شـرعی بـر حرمـت،      دلیل این عده به ،برخی فقهاي معاصر شیعه
بیماري شدید روحی و روانی که زندگی را براي آنـان سـخت دشـوار     دلیل به کم دست
 از فقهـا کـه عمـدتاً از اهـل    اي  عـده  ،نـد. درمقابـل  ا است، مجاز به تغییر جنسـیت کرده 
 انـد.  به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده ،نساء هسور 119آیه  ازجملهدالیلی  ند، بها سنّت

نیسـت و  دیگر، ناظر به بحث تغییر جنسـیت   هاین آیه شریفه و نیز دو آی نویسنده،نظر به
آیاتی که در اثبات حرمت تغییر  نبوده،قرآن کریم تغییر جنسیت حرام  ازنظر دلیل همین به

  جنسیت بیان شده است، وافی به مقصود نیست.
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 .1373 ،، تهران: دانشگاه تهران1چ ؛جلدي) (تک پزشکی قانونی ؛قضایی، صمد .56
سـیدطیب موسـوي    (دوجلـدي)؛ تحقیـق   تفسـیر القمـی  ؛ ابـراهیم  بن قمی، علی .57

 .1363، قم: دارالکتاب، 1چ ؛جزایري
 .1352، تهران: اسالمیه، 1، چ3؛ جالصادقین منهج ؛اهللا کاشانی، فتح .58
، تهـران:  1چ ؛جـواد عباسـی   ؛ تحقیـق جواهرالتفسـیر  ؛کاشفی سبزواري، حسین .59

  .1379میراث مکتوب، 
 ؛مجله معرفت، »بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت« ؛نیا، محمدمهدي کریمی .60

  .82 _ 76، ص1379 مهر و آبان ،36ش
، قم: 1چ ؛جلدي) (تک تغییر جنسیت ازمنظر فقه و حقوق؛ نیا، محمدمهدي کریمی .61

  . ،1389مرکز فقهی ائمه اطهار
 تغییـر جنسـیت بـا تأکیـد بـر دیـدگاه امـام خمینـی        ؛ نیا، محمدمهـدي  کریمی .62

 .1391، تهران: عروج، 1چ ؛جلدي) (تک
، تهـران:  1چ ي)؛جلد (هشتوالفروعصول األ الکافی فی ؛یعقوب بن کلینی، محمد .63

 .1367، هسالمیدارالکتب اإل
  .1377، تهران: انیشتین، 1چ ؛پزشکی قانونی؛گودرزي، فرامرز .64
  ق.1403سالمی، حیاء التراث اإلإبیروت: دار ؛ نواربحاراأل ؛مجلسی، محمدباقر .65
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ـ الفقـه والمسـائل    ؛محسنی، محمدآصف .66 ، قـم: بوسـتان کتـاب،    1، چ1؛ جۀالطبی
1382.  

، بیروت: دارالنفـاس،  1چ ؛جلدي) (تک هالفقیۀالطیبۀالموسوع ؛کنعان، احمد محمد .67
  ق.1402

اهللا  آیـت ، قـم: دفتـر   1، چ2؛ جالمسـائل المسـتحدثه  ؛ مدنی تبریزي، سیدیوسف .68
 ق.1418مدنی، 

 ی در امـور حقـوقی  یمجموعه آراي فقهی قضا؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه .69
 .1381قضائیه، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه ؛ (نکاح)

 .1377، قم: الهادي، 1چ ؛جلدي) (تک مصطلحات الفقه؛ مشکینی، علی .70
، قـم:  1چ ؛جلدي) (تک »ۀثالمسائل المستحد«ۀتحریرالوسیلمستند  ؛مطهري، احمد .71

  .1372خیام، 
  .1388تهران: امیرکبیر، ؛ فرهنگ معین ؛معین، محمد .72
، هسـالمی لکتـب اإل تهـران: دارا ؛ تفسـیر نمونـه   ؛مکارم شیرازي، ناصر و دیگـران  .73

1364.  
قم: ؛ نژادي تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان ؛استفتائات جدید؛ مکارم شیرازي، ناصر .74

  . ،1379میرالمؤمنینأمام اإل ۀسمدر
قم: ؛ نژادي تهیه ابوالقاسم علیان ؛احکام براي بانوان هرسال ؛مکارم شیرازي، ناصر .75

 . ،1380میرالمؤمنینأمام اإل ۀسمدر
  .1381، قم: سایه، 1چ ؛جلدي) (تک احکام پزشکی؛ حسینعلیمنتظري،  .76
منتظري،  ۀمکتب ، قم:1، چ2ج ؛ۀمالمکاسب المحر دراسات فی ؛منتظري، حسینعلی .77

  ق.1417
  .1383، قم: سایه، 1، چ2ج ؛رساله استفتائات؛ منتظري، حسینعلی .78
مجموعه ، »هاي تغییر جنسیت پاسخ به پرسش« ؛موسوي اردبیلی، سیدعبدالکریم .79

، 1380، 1، چ2ج ؛هـاي اسـالم در پزشـکی    مقاالت و گفتارهاي سـمینار دیـدگاه  
 .785ـ782ص
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 .1377تهران: نجات،  ؛استفتائات؛ موسوي اردبیلی، سیدعبدالکریم .80
ـ القواعـد  ؛ موسوي بجنوردي، سیدمیرزاحسن .81 : ، قـم 1چ ي)؛لـد ج (هفـت ۀالفقهی

 .1371مؤسسه اسماعیلیان، 
، 3؛ شمجله فقه اهل بیـت ، »جنسیت سخنی درباره تغییر« ؛مؤمن قمی، محمد .82

  .114ـ91، ص1375پاییز 
، قـم:  1چ ؛جلـدي)  (تـک  ةجدیـد فی مسـائل   ةسـدید کلمات  ؛مؤمن قمی، محمد .83

 ق.1420سالمی، النشر اإل ۀسسمؤ
  .]تا بی[لتراث العربی، احیاء إ بیروت: دار؛ جواهرالکالم ؛نجفی، محمدحسن .84
 .1395سالمی، ، قم: دارالنشر اإل1چ ؛ۀلفقهیاآلراءا ؛نجفی، هادي .85
 ؛تئا(مجموعــه اســتفتا له فقهــیئهــزار و یــک مســ ؛نــوري همــدانی، حســین .86

  .1383مهدي موعود،  :قم، 2چ ؛)ثدوجلد
، تهـران: سـخن،   2چ ؛جلـدي)  (تـک  زندگی جنسـی مـردان  ؛ نیکخو، محمدرضا .87

1380. 
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