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اندکاران اجرائی حوزه تغییر جنسیت که در  اسامی اساتید، دانشجویان و دست 
 اند. جلسات مربوطه شرکت داشته

 

حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم علیدوست؛ مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیات 
 علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

و رئیس گروه فقه و حقوق  علمی هیئت عضو صرامی، ا... سیف المسلمین و االسالم حجت
 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 حجت االسالم و المسلمین مهدی نیازی شاهرودی، مدرس خارج فقه و اصول
ریا؛ عضو هیئت علمی موسسه امام  حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی

 )ره(خمینی
می پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه حجت االسالم والمسلمین هدایت نیا؛ عضو هیات عل

 اسالمی
 فقه شناسی موضوع مرکز معاون پژوهشی جواهری، سعید المسلمین و االسالم حجت

 حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا مهکام، دکترای روانشناسی عمومی
 حجت االسالم و المسلمین کریمی نیا، معاون آموزشی مرکز تخصصی قضاء

 فاطمی نیا یوسف المسلمین و االسالم حجت
جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی، دکترای روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران
 جناب آقای دکتر طباطبایی، دکترای روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 قائم مقام پزشکی قانونی -جناب آقای دکتر برزگر 
 کشور مهدوی معاون پزشکی قانونیجناب آقای دکتر 

 تحقیقات مرکز علمی هیأت عضو و مهدی صابری روانپزشک سیدجناب آقای دکتر 
 قانونی پزشکی

 جناب آقای دکتر محمدکاظم مسلمی، اورولوژ
 جناب آقای ایزدیار، محقق و پژوهشگر

 جناب آقای ارجمندی از مسئوالن بهزیستی کشور
 سرکارخانم قلی پور از مسئوالن بهزیستی کشور

 اردشیری معاون امور اجتماعی بهزیستی قمسرکار خانم 
 آقای حسینعلی بای، مسئول گروه فقه و حقوق مرکز 

  حقوقی مرکز کارشناس تسخیری، آقای
 جناب آقای طاهرخانی؛ رئیس انجمن حمایت از بیماران اختالل هویت جنسی

 
 



   3                تغییر جنسیت 

 
 

 

 فهرست مطالب

 4 .................................................................................................. مقدمه

 5 ........................................................................................ میمفاه نییتب

 6 ................................................................... تیجنس رییتغ یشرع حکم

 11 ................................................ تیجنس رییتغ یجراح عمل یچگونگ

 14 ...................................................... یفقه نظر از تیجنس نییتع مالک

 11 ................................................ جیرا یجراح اعمال در تیجنس رییتغ

 66 .......................................................... یصور تیجنس رییتغ ضرورت

 03 ................................... ند ا داده یصور تیجنس رییتغ که یکسان حکم

 03 ......... ضرورت مالک با یصور تیجنس رییتغ یاجتماع مفاسد تزاحم

 06 ......................................................................................... یریگ جهینت

 04 .............................................................................................. مهیضم

 46 ..................................................................................... منابع فهرست

 

 

  



 مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی                        4

 مقدمه

و بعد از  دادگاه حکم امروزه عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران به

در موارد   پذیرد. دادگاه نظرخواهی از کارشناسان پزشکی قانونی انجام می

پس   کند. دادگاه احراز اختالل هویت جنسی اجازه چنین عملی را صادر می

از انجام این عمل، حکم به تغییر جنسیت فرد متقاضی و مقررات مبتنی بر 

ودن این عمل در جمهوری نماید. قانونی ب آن مانند انحالل نکاح را صادر می

اسالمی ایران مستند به فتوای امام خمینی مبنیّ بر جواز تغییر جنسیت 

است. این مسئله در میان فقیهان و مراجع معاصر مورد اختالف است، عالوه 

نظران  بر مخالفت گروهی از فقیهان با مشروعیت این عمل، برخی از صاحب

آن را مصداق تغییر جنسیت نیز با انجام این عمل جراحی مخالفند و 

 آمدهای نامطلوب فردی و اجتماعی است.  دانند و معتقدند دارای پی نمی

کمیته فقه خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای 

نظران شناخته  اسالمی طیّ جلسات متعدد و با حضور کارشناسان و صاحب

روانپزشکی، روانشناسی، های گوناگون فقهی، حقوقی، پزشکی،  شده در حوزه

پزشکی قانونی و برخی از کسانی که اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت 

اند به بررسی این موضوع پرداخته است و در نهایت دیدگاه فقهی این  کرده

  شود. کمیته در این نوشتار ارائه می
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 تغییر جنسیت

 تبیین مفاهیم. 1

 الف: تغییر جنسیت

این است که کسی که دارای جنسیت مونث مقصود از تغییر جنسیت 

است به جنسیت مذکر تغییر یابد یا کسی که دارای جنسیت مذکر است به 

جنسیت مونث تغییر کند. از این رو اگر کسی جنسیتش معلوم نباشد و با 

عمل جراحی یا غیر آن، جنسیت او کشف گردد به آن تغییر جنسیت گفته 

می از جنس مخالف در او وجود دارد همچنین است کسی که عالئ  شود. نمی

 و با عمل جراحی یا غیر آن این عالئم از بین برود. 

 ب: اختالل هویت جنسی

بیماری  (Gender Dysphoria)اختالل هویت جنسی یا مالل جنسیتی 

( جنسیتش معلوم است و عالئم Transsexualاست که شخص بیمار )

نسیت خود متنفر است و جسمی جنس مخالف در او وجود ندارد، اما از ج

داند. بنابراین باید میان این افراد و کسانی  خود را متعلق به جنس مخالف می

( Homosexulityگرا ) جنس ( یا همHermaferoditکه دوجنسیتی و خنثی )

ها کسانی هستند که جنسیت آنها به دلیل  هستند فرق نهاد. دوجنسیتی

و یا فقدان هم زمان چنین وجود هم زمان عالئم مختص هر دو جنس در ا
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عالئمی در او، نامعلوم است در حالی که کسانی که دارای اختالل هویت 

گراها تمایل به  شان معلوم است. همچنین هم جنس جنسی هستند جنسیت

ارتباط جنسی با جنس مخالف دارند در حالی که ممکن است هیچ نارضایتی 

است بعضی از کسانی که از جنسیت خود نداشته باشند. در عین حال ممکن 

 گرا نیز باشند. دارای اختالل هویت جنسی هستند هم جنس

 حکم شرعی تغییر جنسیت. 2

چنانکه گذشت فقیهان معاصر در مشروعیت تغییر جنسیت اختالف 

دارند. امام خمینی به صراحت فتوا به جواز این عمل داده است. ایشان میان 

هر دو را مشروع و جایز تغییر جنسیت و کشف جنسیت فرق نهاده و 

داند. از این رو ادعای کسانی که فتوای ایشان را ناظر به کشف جنسیت  می

 دانند پذیرفته نیست. متن فتوای ایشان بدین قرار است: می

 بالمرأة الرجل جنس تغییر حرمة عدم الظاهر

 الخنثى فی العمل یحرم ال کذا و بالعکس، و بالعمل

 رأت لو ذلك یجب هل و الجنسین، بأحد ملحقا لیصیر

 أو الرجل تمایالت سنخ من تمایالت نفسها فی المرأة

 تمایالت نفسه فی المرء رأى أو الرجولیة آثار بعض

 إذا وجوبه عدم الظاهر آثاره؟ بعض أو المخالف الجنس
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 تغییر أمکن لکن و جنس من حقیقة الشخص کان

 1.یخالفه بما جنسیته

 جراحی عمل تغییرجنسیت مرد به زن و بالعکس با

حرام نیست. همچنین عمل جراحی در مورد خنثی 

باشد.آیا  برای الحاق او به یکی از دو جنسیت حرام نمی

چنین عملی در مورد زنی که در خود تمایالتی مانند 

های مردی در  بیند یا بعضی از نشانه تمایالت مردان می

شود یا در مورد مردی که در خود تمایالت  او دیده می

بیند  های آن را می الف یا بعضی از نشانهجنس مخ

واجب است؟ ظاهراً اگر شخص حقیقتاً متعلق به یك 

جنس باشد و امکان تغییر جنسیت در او وجود داشته 

 باشد عمل جراحی تغییر جنسیت در او واجب نیست. 

ای نیز در پاسخ به استفتائات  مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه

یر جنسیت فتوا به مشروعیت عمل جراحی برای تغییر مختلف در باره تغی

اند. متن پرسش و پاسخ یکی از این استفتائات که در خصوص  جنسیت داده

 باشد: است بدین قرار می TSبیماران 

سوال: در مورد تغییر جنسیت با توجه به این که از 

نظر طبی این عمل )در غیر از خنثی( به تعبیر اطبا 

شود، بعضاً با مواردی اطبا  میتنقیص جنسیت محسوب 

اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ  مواجه
                                                                 

 .626: ص ،2 ج الوسيلة؛ . تحرير 1
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ای یا مرد است یا زن، ولی دارای تمایالت،  شبهه

احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسیاری از این 

گویند: اگر این تغییر صورت نگیرد انتحار  افراد می

 )خودکشی( خواهیم کرد )و تا به حال این مسئله پیش

آمده( و با توجه به این که آمارهای عملی نشان 

ماه بعد از وضعیت  16الی  6دهد این گونه افراد  می

جدید پشیمان خواهند شد، آیا اطبا در این گونه موارد 

توانند از باب این که  اند می که با تهدید انتحار مواجه

تر از حفظ عضو است این عمل را  حفظ نفس مقدم

اصوال این عمل برای خود چنین انجام دهند؟ و آیا 

 شخصی حرام است یا جایز؟

پاسخ: تغییر جنسیت برای شخص و به درخواست 

شخص اشکال ندارد حتی اگر چه جلوگیری از اقدام بر 

انتحار متوقف بر آن نباشد و یا اصالً خطر انتحاری در 

 1بین نباشد.

علی از میان فقهای معاصر حضرات آیات محمد فاضل لنکرانی، سید 

ناصر مکارم   سیستانی، لطف اهلل صافی  گلپایگانی، حسینعلی منتظری،

شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، شیخ یوسف صانعی، سید محسن 

برخی  اند. خرازی و شیخ محمد مومن فتوا به جواز تغییر جنسیت داده

اند، مانند حضرات آیات شیخ محمد  مراجع معاصر فتوا به حرمت آن داده
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لی اراکی، سید محمد رضا گلپایگانی، سید ابوالقاسم خویی، شیخ محمد ع

تقی بهجت، شیخ جواد تبریزی، حسین نوری همدانی، سید یوسف مدنی 

 2تبریزی و سید صادق شیرازی.

اند، مانند حضرات  بیشتر فقهایی که فتوا به جواز تغییر جنسیت داده

 شیرازی، منتظری، مومن وای، مکارم  آیات فاضل لنکرانی، سیستانی، خامنه

اند که اگر عمل جراحی تغییر جنسیت مستلزم ارتکاب  صانعی تصریح کرده

محرّماتی مانند رؤیت و لمس آلت تناسلی بیمار شود در این صورت این 

عمل فقط در فرض ضرورت جایز خواهد بود و در غیر فرض ضرورت حرام 

ای در این باره و پاسخ  متن استفتائی از حضرت آیت اهلل خامنه 3باشد. می

 ایشان بدین قرار است: 
                                                                                                                                        

 .0225. گنجينه استفتائات قضائی )نرم افزار(، پرسش  1

؛ گنجينه استفتائات قضائی؛ 564ـ  510تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق، ص نيا، . کريمی 2
 ؛(منتظرى) پزشكى ؛ احكام544: ص ،2 ج ؛(تبريزى) جديد ؛ استفتاءات2: ص ،1 ج ؛(بهجت) استفتاءات

 . 66: ص ،2 ج ؛(منتظرى) استفتاءات ؛  رساله111: ص

 تغيير براى جراحى عمل انجام چون -150: »  155: ص ،(فاضل) بيماران و پزشكان احكام . 1
 تغيير که نمايد اقدام کار اين به تواند مى پزشك صورتى در است، لمس و نگاه مستلزم جنسيت، دادن

 بتواند دارو تجويز مثل حرام لمس و نگاه ارتكاب بدون يا باشد داشته ضرورت شخص براى جنسيت
 اقدام گذشت، نامحرم لمس و نگاه بحث در که آنچه اساس بر صورت دو اين در. نمايد اقدام کار اين به

 .«ندارد اشكال شرعاً پزشك،

است؟  چگونه شرع نظر از جنسيّت تغيير -262 سؤال: « 154: ص ،(مكارم) پزشكى احكام
 به نظر يعنى شود؛ استفاده مشروع مقدّمات از بايد ولى نيست، شرع خالف ذاتاً جنسيّت تغيير: جواب
 رسيده طبيب به مراجعه ضرورت همچون ضرورت، حدّ به اينكه مگر نيايد، الزم آن لمس و عورت
 .است جايز صورت اين در که باشد،

 إلى النظر أنّ إلّا به، بأس ال الجنسية تغيير أصل إنّ: « 150: ص جديدة، مسائل فی سديدة کلمات
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 از ولى هستند مذکّر ظاهر در افراد از سوال: برخى

 و دارند را مؤنّث جنس ویژگیهاى روانى و روحى جهات

 و دارد وجود کامل بطور آنان در زنانه جنسى تمایالت

. افتند مى فساد به نکنند جنسیت تغییر به مبادرت اگر

 جایز جراحى عمل انجام طریق از آنان معالجه آیا

 است؟

 کردن آشکار و کشف براى مذکور جرّاحى عمل: ج

 این که شرطى به ندارد، اشکال آنان جنسى واقعیت

 1.نباشد اى مفسده ترتّب و حرام فعل مستلزم کار

روشن است که سایر فقهاء نیز بر همین عقیده هستند هر چند به آن 

تغییر جنسیت به سبب عمل جراحی که تصریح نکرده باشند. بنابراین 

است در غیر حالت ضرورت به  بیمار تناسلی آلت لمس و مستلزم رؤیت

 فتوای هیچ فقیهی جایز نیست.

در این نوشتار چون جمع کثیری از فقهای معاصر، بخصوص امام خمینی 

گذاری در کشور  و مقام معظم رهبری ـ که فتاوای آنها غالبا مالک قانون

فرض این پژوهش  اند، این فتوا پیش به جواز تغییر جنسیت داده است ـ فتوا
                                                                                                                                        

 الشرع فی يجوّزه ال حرام، لمسه عن فضال األجنبية و األجنبیّ بدن الى و الزوجة و الزوج غير عورة
. آخر مقام اللمس و النظر حرمة أدلّة داللة حدود عن للبحث و -االضطرار إلّا األدلّة ظواهر بحسب

 کان إذا فيه يرغب ال مميّز غير طفل على وقع إذا ما فی الحرام عن يخلو إنّما الجنس تغيير على فاإلقدام
 «.أمره ولیّ من إذن عن و مصلحة فيه له

: ص ؛(فارسى) االستفتاءات ؛ أجوبة454: ص ،2 ج ؛(خمينى امام - محشى) المسائل . توضيح 1
221. 
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قرار گرفته است. از این رو در این نوشتار به بررسی فقهی و اجتهادی این 

فتوا پرداخته نخواهد شد و به ابعاد دیگر مسئله تغییر جنسیت، از جمله به 

رار بحث واقعی یا صوری بودن تغییر جنسیت در اعمال جراحی رایج، و اضط

 شود. به چنین اعمال جراحی پرداخته می

 چگونگی عمل جراحی تغییر جنسیت. 3

 شود: مردی امروزه عمل جراحی تغییر جنسیت طی این فرایند محقق می

 همراه به مردانه تناسلی آلت نخست شود زن به تبدیل خواهد می که

 که شود می ایجاد او پای دو میان ای حفره سپس. گردد می قطع او های بیضه

 تناسلی آلت مثابه به حفره این. است شده داده قرار آن در روده از بخشی

 آلت مانند شده ایجاد آلت اینکه برای. شود می ایجاد فرد بدن در زنانه

 برای رجولیت آلت گاه ختنه از قسمتی از باشد، پذیر تحریك زنانه تناسلی

 که زنانه تناسلی آلت پذیر تحریك قسمت) زنانه آلت کلیتوریس ایجاد

 سینه مانند ای سینه پروتز با سپس. شود می استفاده( دارد نعوظ مقداری

 تا کند می استفاده زنانه هورمن از آن همراه به فرد. گردد می ایجاد او در زنان

 صدایش اینکه مانند آید، پدید او در زنان ثانویه خصوصیات برخی تدریج به

 بین از صورتش موی و شود زنان اندام مانند اندامش آناتومیك و گردد نازک

 استفاده او بدن و صورت موی بردن بین از برای لیزر از نیز گاهی. برود

 .شود می

 که است قرار بدین گردد مرد به تبدیل خواهد می که زنی در عمل این

 آلت ایجاد برای سپس. شود می برداشته او مهبل و تخمدان رحم، سینه، ابتدا
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 از قسمتی یا شود؛ می استفاده ذیل روش دو از یکی از او در مردانه تناسلی

 آنها پای دو بین و گردد می جدا بدن از ساعد استخوان پهلو یا عضله و عضله

 آلت به تبدیل و گردد می بزرگ آنها آلت کلیتوریس یا و شود می زده پیوند

 و است پذیر تحریك شده ایجاد ذکوریت آلت دوم روش در. شود می مردانه

 را نزدیکی عمل آن با نتوان شاید چند هر دارد، هم نعوظ حالت مقداری

 تا شود می منتقل تناسلی آلت نوک به ادرار مجرای بعد مرحله در. داد انجام

 شود می ایجاد بیضه کیسه نهایت در. کند پیدا مردانه ادرار حالت بتواند فرد

 مانند پروتزی آن داخل در و گردد می خالی فرج های لبه اینکار برای که

 با فرد که شود می آغاز درمانی هورمن آن همراه به. شود می داده قرار بیضه

 مانند مردان ثانویه خصوصیات برخی تدریج به مردانه هورمن از استفاده

  1.آید می پدید او در صورت موی و صدا در خشونت

 از بعد را خود موافق جنس مثل تولید قدرت اینکه از بعد دسته دو هر

 پیدا را مخالف جنس مثل تولید قدرت دادند، دست جراحی از عمل

 و است اسپرم فاقد یافته جنسیت تغییر مرد به که زنی یعنی کنند؛ نمی

 .است تخمدان و رحم فاقد یافته جنسیت تغییر زن به که مردی

ممکن است برخی اعمال جراحی برای تغییر جنسیت در ایران یا سایر 

های جزئی با آنچه ذکر شد داشته باشد، اما آنچه در همه این  کشورها، تفاوت

اعمال جراحی تا کنون مشترک بوده این است که پزشکان تا کنون 

های آن  اند برای بیمار، عضو تناسلی جنس مخالف را با همه ویژگی نتوانسته
                                                                 

. درباره چگونگی عمل جراحی رايج تغيير جنسيت با برخی متخصصان مانند دکتر محمد رضا  1
 صفری نژاد متخصص ارولوژی مشورت شده است.
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ایجاد کنند. بر این اساس این پرسش برای بسیاری پدید آمده است که آنچه 

طی این گونه اعمال جراحی به وقوع پیوسته است آیا تغییر جنسیت واقعی 

است که در نتیجه احکام شرعی جنسیت برای بیمار تغییر کند یا تغییر 

جنسیت صوری است که موجب هیچ گونه تغییر احکام شرعی در مورد او 

خواهد شد و او همچنان بر جنسیت قبلی خود باقی است؟ به عالوه فقهایی ن

اند فتوایشان ناظر به تغییر جنسیت  که فتوا به جواز تغییر جنسیت داده

واقعی بوده است؛ پس اگر عمل جراحی فوق تغییر جنسیت واقعی نباشد، 

اشد، تواند دلیل بر مشروعیت و جواز اینگونه اعمال جراحی ب این فتوا نمی

بلکه مشروعیت آن را باید از طریق دیگر مانند ادله ثانوی اضطرار و حرج 

ثابت کرد، و اگر دلیلی بر مشروعیت آن وجود نداشته باشد ممکن است 

 مصداق عناوین محرّمی مانند آسیب رساندن به جسم قرار گیرد. 

ها نخست باید به دنبال پاسخ پرسش  برای یافتن پاسخ این پرسش

 و مرد در جنسیت تشخیص و تعیین د و آن این است که مالکدیگری بو

 مثل تولید دستگاه أنوثیت، و رجولیت آلت عالئم از کدامیك چیست؟ زن

 مردان، در ریش) ثانوی عالئم ،(زنان در تخمدان و رحم و مردان در اسپرم)

 روانی گرایشات و تمایالت یا( صدا کلفتی یا نازکی زنان، در سینه بزرگی

دارند؟ پس از یافتن پاسخ این پرسش باید به  جنسیت در کننده تعیین نقش

دنبال پاسخ پرسش دیگری بود و آن این است که آیا در اعمال جراحی 

زن است  و مرد در جنسیت تشخیص و تعیین تغییر جنسیت آنچه مالک

 کند یا خیر؟ واقعاً تغییر می
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 مالک تعیین جنسیت از نظر فقهی. 4

 و روانی جنس مذکر بدین قرار است:های جسمی  ویژگی

 XY کروموزم .1

 مردانه تناسی دستگاه .2

 مذکر )اسپرم( مثل تولید دستگاه .3

 مردانه های هورمون .4

 مردانه جسم و اندام .5

 مردانه رفتارهای .6

 مردانه صفات و ها سلیقه .7

تخیالت  و ها، تصورات هیجان اهداف، ها، نگرش افکار، .8

 مردانه.

 :است قرار بدین مونث جنس روانی و جسمی های ویژگی

 XX کروموزوم .1

 زنانه تناسی دستگاه .2

 مؤنث )رحم و تخمدان( مثل تولید دستگاه .3

 زنانه های هورمون .4

 زنانه اندام و جسم .5

 زنانه رفتارهای .6

 زنانه صفات و ها سلیقه .7
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 تخیالت و تصورات ها، هیجان اهداف، ها، نگرش افکار، .8

 1زنانه.

است که از دیدگاه فقهی اینك پرسشی که پیش روی ما قرار دارد این 

 ها مالک تعیین جنسیت است؟ کدامیك از این ویژگی

از نظر فقهی فهم عناوین موضوعات احکام شرعی و تشخیص مصادیق آنها بر 

عهده عرف و فهم عرفی است، مگر شارع مقدس فهم و مصداق دیگری را 

 برای این عناوین تاسیس نماید. عرف نیز به دو قسم عرف عام و عرف خاص

شود. اگر عناوین موضوعات احکام از عناوین رایج در عرف عام و  تقسیم می

مخاطب احکام شرعی نیز همین عرف باشد، مالک فهم این عناوین و تعیین 

 مصادیق آنها عرف عام خواهد بود. 

باشند چون از  عناوین زن و مرد نیز که موضوع احکام شرعی بسیاری می

و مخاطب احکام این عناوین نیز چون عرف عناوین رایج در عرف عام هستند 

عام است، پس فهم و تشخیص عرف عام مالک تعیین جنسیت خواهد بود. 

پیش فرض فقیهان از گذشته تا کنون به استناد عرف عام و روایات متعدد 

های  نماید بر این است که از میان ویژگی که عرف عام را تایید و امضا می

ستگاه تناسلی نخستین مالک برای تعیین فوق الذکر برای مرد و زن، د

 جنسیت است. 

باشد  پس از نظر فقهی کسی که دارای دستگاه تناسلی مردانه است، مرد می

 ها ،  اسپرم، هورمونXY های مردان، مانند کروموزم هر چند فاقد سایر ویژگی

باشد، زن  مردانه باشد و کسی که دارای دستگاه تناسلی زنانه می یا رفتارهای
                                                                 

 نوجوان و استاد دانشگاه تهران. و کودک پزشك محمدی روان محمدرضا . برگرفته از جزوه دکتر1
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 رحم، تخمدان، ،XX ست هرچند فاقد سایر خصوصیات زنانه مانند کروموزما

زنانه باشد، و کسی که دارای هر دو دستگاه تناسلی  رفتارهای یا ها هورمون

باشد و برای تعیین جنسیت واقعی او باید از  مردانه و زنانه است، خنثی می

 سایر عالئمی که در شرع و عرف وجود دارد استفاده کرد.

از مباحث فقهی که روشنگر چنین پیش فرضی نزد فقها است بحث  یکی

در وهله  او جنسیت است که باشد. خنثی کسی تعیین جنسیت خنثی می

هایی که بر گرفته از روایات است  است و فقهاء با تعیین روش نخست نامعلوم

اند جنسیت واقعی او را تعیین نمایند. مصداق خنثی در فقه کسی  کوشیده

 زنانه تناسلی آلت دارای هم و است مردانه تناسلی آلت دارای هماست که 

شود که  از تعیین چنین مصداقی در فقه برای خنثی روشن می 1باشد. می

آلت تناسلی مردانه و زنانه نخستین مالک برای تعیین جنسیت است. بر این 

اساس فقهاء در مورد چنین کسی که دارای هر دو مالک متضاد است، 

  2اند. های دیگری را برای تعیین جنسیت ذکر کرده مالک
                                                                 

 إمّا أُمّة رحم فی الجنين بل امّه من فالمتولّد: « 150: ص جديدة، مسائل فی سديدة کلمات . 1
 ذکر إمّا األمر نفس فی فهو إلّا و أمره، اشتبه ممّن فهو النساء و الرجال آلة له کان من و امرأة، إمّا و رجل

 «.بالخنثى الفقه لسان فی عنه المعبّر هو و أُنثى، إمّا و

 الفرجان له من: القواعد ميراث فی مقامه اهلل أعلى العالمة قال»:   05 ص ،1 ج الفقهية، . العناوين 2
 الذی فعلى منهما جاء فإن البول، منه يسبق الذی فعلى منهما بال فإن منه، يبول الذی الفرج على يرث

: قيل و أضالعه، بعد: قيل و بالقرعة،: فقيل. االشتباه حصل ترکا و أخذا تساويا فإن أخيرا، منهما ينقطع
 )القواعد األقرب على عالمات الحيض و الحبل، و الثدی، تفلك و اللحية، نبات و. النصيبين نصف يرث

 فإن البول، منه يسبق الذی على يرث: الشرائع فی سعيد بن القاسم أبو الدين نجم المحقق قال و. (121: 2
 و النهاية فی و. بالقرعة فيه فيعمل: الخالف فی قال تساويا فإن. أخيرا ينقطع الذی اعتبر منهما جاء

 شيخنا قال و. (55: 5 )الشرائع أضالعه تعد: المرتضى و المفيد قال و. النصيبين نصف: المبسوط و اإليجاز



   17                تغییر جنسیت 

گویای این است که خنثی ـ یعنی شخصی که روایات متعدد و معتبر نیز 

باشد که دارای آلت تناسلی مردانه و  جنسیت او نامعلوم است ـ کسی می

پس از نظر روایات نیز اولین عالمت برای تعیین جنسیت، آلت  1زنانه است.
                                                                                                                                        

 منهما بال فإن منه، يبول بما يورث للنساء ما و للرجال ما له من: الدروس فی السعيد روحه قدس الشهيد
 على يورث: القاضی قال و. انقطاعه يتأخر الذی على ورث معا منهما سبق فإن البول، منه يسبق فبالذی

 تعد: إدريس ابن و المرتضى و المفيد قال و. المشكل فهو تساويا فإن ضعيف، هو و انقطاعه، يسبق الذی
 أو حيض أو بول أو لحية من عالمة هناک کان إن: الحسن قال و. بالقرعة يورث: الخالف فی و. أضالعه
: 2 النصيبين)الدروس نصف له أن المشهور و. متروک هو و رجل، ميراث ورث إال و جماع، أو احتالم
 بأنه حكم األخر دون أحدهما من بال فإن البول، عالماته من و: المسالك فی الثانی الشهيد قال و. (142

 على فاألکثر تساويا فإن عليه، متفق أيضا هذا و أسبقهما، اعتبر توافقا فإن وفاق، موضع هذا و أصلی،
 جماعة ذهب و. االنقطاع منه سبق ما األصلی جعل حيث البراج ابن قول شذ و. أخيرا ينقطع ما اعتبار
 ذلك بعد الخالف فی و. أخيرا االنقطاع اعتبار عدم إلى المرتضى و الجنيد ابن و اهلل رحمه الصدوق: منهم

 «. األضالع عد إلى المرتضى و  إدريس ابن و المفيد و النصيبين، نصف إلى األکثر ذهب و. القرعة
 و الرجال فرج له کان بأن خنثى الوراث بعض کان لو 1 مسألة: »144ص ،2 ج الوسيلة؛ تحرير
 غير فهو المنصوصة غير أو المنصوصة المرجحات بإحدى امرأة أو رجال کونه تعيين أمكن النساء فإن

 ». مشكل فهو إال و طبقها، على يعمل و مشكل،

 عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیِّ عَلِیٍّ أَبِی عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ: »221ص ،26 ج الشيعة؛ . وسائل 1
 عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ الْجَبَّارِ

 يَبُولُ کَانَ إِنْ قَالَ -يُوَرَّثُ کَيْفَ ذَکَرٌ وَ قُبُلٌ  لَهُ وُلِدَ مَوْلُودٍ عَنْ سُئِلَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ
 .الْأُنْثَى مِيرَاثُ فَلَهُ الْقُبُلِ مِنَ يَبُولُ کَانَ إِنْ وَ -الذَّکَرِ مِيرَاثُ فَلَهُ ذَکَرِهِ مِنْ

 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ زَيْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ
 .يَبُولُ حَيْثُ مِنْ الْخُنْثَى يُوَرِّثُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ کَانَ: قَالَ ع

 مَا لَهُ مَوْلُودٍ فِی ع أَحَدِهِمَا عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ وَ
 إِنْ وَ -الذَّکَرِ مِيرَاثَ وَرِثَ الذَّکَرِ مِنَ بَالَ إِنْ -يَبُولُ الَّذِی الْمَوْضِعِ مِنَ يُوَرَّثُ فَقَالَ -لِلْأُنْثَى مَا لَهُ وَ لِلذَّکَرِ

 .الْحَدِيثَ الْأُنْثَى مِيرَاثَ وَرِثَ الْأُنْثَى مَوْضِعِ مِنْ بَالَ

 يَبُولُ لِلنِّسَاءِ مَا لَهُ وَ -لِلرِّجَالِ مَا لَهُ الْمَوْلُودِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أُخْرَى رِوَايَةٍ فِی وَ الْكُلَيْنِیُّ قَالَ
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تناسلی است. پس نصوص روایی و فتوایی همه گویای این است که مالک 

 وع آلت تناسلی است. تعیین جنسیت در مرحله نخست ن

ـ از سوی مرکز تحقیقات اسالمی  پژوهش این راستای در استفتایی که ـ در

مجلس شورای اسالمی از برخی مراجع تقلید صورت گرفته است، همه 

فقهایی که تا هنگام نگارش این نوشتار به پرسش مربوط به مالک تعیین 

 گلپایگانی، سید صافی اهلل اند )حضرات آیات لطف جنسیت پاسخ داده

اند  تصریح کرده گرگانی( علوی علی محمد و سید اردبیلی موسوی عبدالکریم

که مالک تعیین جنسیت، آلت تناسلی است. تنها دفتر حضرت آیت اهلل سید 

علی سیستانی در پاسخ به پرسش مربوط به مالک تعیین جنسیت، مرقوم 

با «. رجی آنهاستمالک مرد و زن بودن جهاز داخلی و خا»داشته است که 
                                                                                                                                        

 اسْتَدَرَّا فَإِنِ قِيلَ اسْتَدَرَّ أَيِّهِمَا فَمِنْ قَالَ -جَمِيعاً  مِنْهُمَا خَرَجَ فَإِنْ قِيلَ -سَبَقَ أَيِّهِمَا مِنْ قَالَ -جَمِيعاً مِنْهُمَا
 .أَبْعَدِهِمَا فَمِنْ قَالَ جَمِيعاً

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ: »220ص ،26 ج الشيعة؛ وسائل
 لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ يَحْيَى

 خَرَجَ فَإِنْ -بَوْلُهُ سَبَقَ حَيْثُ مِنْ( يَبُولُ حَيْثُ مِنْ) يُوَرَّثُ قَالَ -لِلنِّسَاءِ مَا لَهُ وَ لِلرِّجَالِ مَا لَهُ -الْمَوْلُودُ يُولَدُ
 .النِّسَاءِ مِيرَاثَ وَ الرِّجَالِ مِيرَاثَ وَرِثَ سَوَاءً کَانَا فَإِنْ -يَنْبَعِثُ حَيْثُ فَمِنْ سَوَاءً مِنْهُمَا

 عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ کَلُّوبٍ بْنِ غِيَاثِ عَنْ الْخَشَّابِ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ وَ 
 -جَمِيعاً مِنْهُمَا بَالَ فَإِنْ -يَبُولُ حَيْثُ مِنْ يُوَرَّثُ الْخُنْثَى يَقُولُ کَانَ ع عَلِيّاً أَنَّ ع أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ
 .الرَّجُلِ عَقْلِ نِصْفُ وَ -الْمَرْأَةِ عَقْلِ فَنِصْفُ يَبُلْ لَمْ وَ مَاتَ فَإِنْ -مِنْهُ وَرِثَ الْبَوْلُ سَبَقَ أَيِّهِمَا فَمِنْ

 أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِی جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ: »224ص ،26 ج الشيعة؛ وسائل
 أَنَّهُ -فَرْجٌ وَ ذَکَرٌ لَهُ يُخْلَقُ الَّذِی -الْخُنْثَى فِی قَضَى ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ أَنَّ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْبَخْتَرِیِّ

 -يَمُوتَ حَتَّى مِنْهُمَا وَاحِدٍ مِنْ يَبُلْ لَمْ فَإِنْ -سَبَقَ أَيِّهِمَا فَمِنْ جَمِيعاً مِنْهُمَا بَالَ فَإِنْ -يَبُولُ حَيْثُ مِنْ يُوَرَّثُ
 .«الرَّجُلِ مِيرَاثِ نِصْفُ وَ الْمَرْأَةِ مِيرَاثِ فَنِصْفُ
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( این نوشتار آمده 1توجه به پرسش مطرح شده که تفصیل آن در ضمیمه )

 1کند. است، این پاسخ به روشنی مالک تعیین جنسیت را مشخص نمی

ترین یا یکی  ممکن است این دیدگاه مطرح شود که هرچند آلت تناسلی مهم

تنها مالک ها برای تعیین جنسیت نزد عرف است، اما  ترین مالک از مهم

ها را برای  ای از عالئم و نشانه تعیین جنسیت نیست، بلکه عرف مجموعه

ترین آنها  ترین یا از مهم دهد که مهم تعیین جنسیت مورد مالحظه قرار می

آلت تناسلی است و در صورتی که عالئم مردانه در یك فرد غلبه داشته باشد 

ود، حکم مرد را خواهد ای که در عرف عام بر او صدق مرد بودن ش به گونه

کند. پس  داشت و اگر عالئم زنانه غلبه داشته باشد حکم بر زن بودن می

عالئم دیگر نیز ممکن است نقشی در تعیین جنسیت داشته باشند. به عالوه 

شود. امروزه از  های عرف نیز عوض می با تحول و گسترش دانش بشر، قضاوت

به اثبات رسیده است و عرف  نظر علمی تفاوت زن و مرد از جهت کروموزم

امروز ممکن است برای تعیین جنسیت به نوع کروموزم هم توجه داشته 

های عرف گذشته برای تعیین  توان همیشه قضاوت باشد. بر این اساس نمی

 جنسیت را بدون هیچ گونه تفاوتی به این دوران و اعصار آینده سرایت داد. 

 تغییر جنسیت در اعمال جراحی رایج. 5

اند در فتاوای خود  برخی از فقهایی که فتوا به جواز تغییر جنسیت داده

اند که مقصود آنها از جواز تغییر جنسیت، تغییر جنسیت واقعی  تصریح کرده

باشد. آنان تغییر  است و تنها تغییر جنسیت واقعی دارای آثار شرعی می
                                                                 

 (1. مراجعه شود به ضميمه ) 1
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وا به جنسیت صوری را فاقد آثار شرعی دانسته و حتی برخی از آنها فت

 اند. حرمت آن داده

آنها اگر چه در فتاوای خود به توضیح و تبیین دقیق تغییر جنسیت 

اند که آیا در اعمال  اند و به روشنی بیان نکرده واقعی و صوری نپرداخته

پیوندد یا تغییر جنسیت  جراحی رایج، تغییر جنسیت واقعی به وقوع می

شود که  دارد روشن می صوری؟ اما از قرائنی که در سخنان آنها وجود

باشد و آنها این  مقصود آنها از تغییر جنسیت صوری، اعمال جراحی رایج می

این نوشتار توضیح داده شد تغییر  3گونه اعمال جراحی را که در بند 

 دانند. جنسیت واقعی نمی

 گوید: حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی در این باره می

هی صرفاً تغییر جنسیت دو صورت دارد: الف( گا

ظاهری و صوری است؛ یعنی مثالً طبیعت بدن مونث 

است و در واقع اثری از آلت انوثیت نیست، بلکه فقط 

گیرد و چیزی شبیه آلت  یك جراحی صوری انجام می

گردد، این کار حرام است و باید به  مذکر ظاهر می

شدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن 

باطل است. ب( و گاهی تغییر صورت بگیرد، حرام و 

جنسیت واقعی است؛ یعنی با جراحی کردن عضو 

تناسلی واقعی که بر اثر مانعی پوشیده شده، ظاهر 

گردد. این کار ذاتاً جایز است، مخصوصاً در مواردی  می

که آثار جنس مخالف در شخص باشد. اما چون این 
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جراحی نیاز به لمس و نظر دارد تنها در ضرورت جایز 

 1ت.اس

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائات متعدد از جمله 

استفتاء مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ـ که متن کامل آن در ضمائم این 

نوشتار آمده است ـ با تغییر جنسیت صوری مخالفت نموده است. ایشان به 

به  داند و فتوا روشنی، اعمال جراحی رایج را تغییر جنسیت صوری می

 گوید: حرمت چنین عملی داده است. ایشان در پاسخ به استفتائی دیگر می

تغییر جنسیت دو صورت دارد: گاهی ظاهری و 

صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف در او 

نیست، فقط یك عمل جراحی صوری در او انجام 

گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر  می

اشد، و گاه واقعی است؛ ب گردد این کار جایز نمی می

یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر 

شود. این کار ذاتاً جایز است و محذور شرعی ندارد.  می

مخصوصاً در موردی که آثار جنس مخالف در او باشد، 

اما چون این جراحی نیاز به نظر و لمس دارد، تنها در 

 2ت.اید مجاز اس موارد ضرورت، مانند آن چه ذکر کرده
                                                                 

 ،(فاضل) بیماران و پزشکان . احکام425ص حقوق، و فقه منظر از جنسیت تغییر نیا، . کریمی 1

  141: ص
 .452ص حقوق، و فقه منظر از جنسیت تغییر نیا، . کریمی 2
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دومین پرسشی که در استفتای مرکز تحقیقات اسالمی مجلس آمده 

 تغییر جراحی عمل توضیح عنوان به پیوست در آنچه آیا»بدین قرار است: 

 آن اساس بر و شود می محسوب واقعی جنسیت تغییر شده، ذکر جنسیت

 جنس احکام آن از پس و یابد می جنسیت تغییر مرد به زن و زن به مرد

 احکام آن از پس و است صوری تغییر یا شود می مترتب او بر مخالف

جنسیت که در  تغییر جراحی عمل توضیح«. کند؟ نمی تغییری او جنسیت

 3پیوست استفتاء مزبور آمده است دقیقاً همان توضیحی است که در بند 

این نوشتار به عنوان عمل جراحی رایج ذکر شده است. حضرت آیت اهلل 

 پاسخ به این پرسش مرقوم داشته است:صافی گلپایگانی در 

 تغییر تنها جراحی عمل متدین پزشکان شهادت به

 احکام لذا و کند می ایجاد انوثیت و رجولیت آلت در

 شود. نمی مترتب او بر مخالف جنس

شود که ایشان عمل جراحی ذکر شده را مصداق  از این پاسخ روشن می

 داند. تغییر جنسیت صوری می

موسوی اردبیلی و علوی گرگانی از اظهار نظر صریح در حضرت آیات 

اند و تعیین مصداق  مورد عمل جراحی مذکور در استفتا خودداری کرده

اند. هر چند  تغییر جنسیت واقعی و صوری را به عرف و مکلفان واگذار کرده

این دو فقیه، مالک تعیین جنسیت در مرد و زن را ـ در پاسخ به پرسش اول 

اند که آیا در عمل  دانند، اما دقیقاً روشن نکرده آلت تناسلی میاستفتاء ـ 

جراحی مزبور، آلت تناسلی مردانه برای زن و آلت تناسلی زنانه برای زن 

 شود یا خیر؟ ایجاد می
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مرقوم داشته  استفتاء دوم پرسش به پاسخ آیت اهلل موسوی اردبیلی در

 است: 

 اوّل سؤال در پاسخ که مالکی و معیار اساس بر 

 زنی و مردی مالک جنسیت تغییر از پس اگر شد، بیان

 مرد و زن احکام فعلی مرد و فعلی زن بر شد جا جابه

 .شود می مترتب

 نویسد: آیت اهلل علوی گرگانی نیز در پاسخ به همین پرسش می

 هم عرفاً و گرفت صورت جراحی عمل آنکه از بعد

 کنند می جنسیت تغییر از بعد مرد یا و زن اطالق او به

 انجام باید را شود می عرفی اطالق که احکامی تمامی

 .دهد

آیت اهلل موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتائی دیگر دغدغه خود را در 

مورد احتمال تغییر جنسیت صوری در عمل جراحی اینگونه ابراز داشته 

 است:

اگر مقصود سوال از تغییر جنسیت است، به نظر 

رست انجام شود و واقعا تغییر اینجانب جایز است اگر د

جنسیت محقق شده باشد؛ یعنی زن، مرد شود یا مرد، 

زن شود، خواه کسی که تغییر جنسیت داده مرد باشد 

یا زن یا دو جنسی؛ یعنی خنثی و خواه خنثی مشکل 

 1باشد یا غیر مشکل.
                                                                 

 .448ص حقوق، و فقه منظر از جنسیت تغییر نیا، . کریمی 1
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برخی فقهای دیگر نیز اعمال جراحی رایج را مصداق تغییر جنسیت 

  1ت.صوری دانسته اس

علت این که برخی فقهاء تغییر جنسیت صوری در اعمال جراحی رایج را 

دانند این است که به نظر آنها در این گونه اعمال جراحی، اعضای  حرام می

رود و به جای  تناسلی بیمار مانند آلت تناسلی، رحم و تخمدان او از بین می

در این صورت شود. پس  آن واقعاً عضو تناسلی جنس مخالف جایگزین نمی

به شخص بیمار فقط آسیب جسمانی وارد شده و قدرت تولید مثل او از بین 

 رفته است، و این شرعاً حرام است.

بعد از جستجو در منابع فتوایی و استفتائی، هیچ فقیهی یافت نشد که 

دقیقاً اعمال جراحی رایج را مصداق تغییر جنسیت واقعی بداند، بلکه چنانکه 

دانند و  ونه اعمال جراحی را تغییر جنسیت صوری میگذشت برخی اینگ

 اند. برخی در این مورد سکوت کرده

آمد روشن  3با دقت در چگونگی عمل جراحی تغییر جنسیت که در بند 

 واقعی تغییر بر مبتنی شود که صدق عرفی تغییر واقعی در جنسیت که می

باشد. به  ار میاست در اینگونه اعمال جراحی بسیار دشو بیمار تناسلی آلت

رسد، آلت تناسلی مردانه ایجاد شده برای بیماران زن در اعمال  نظر می

داند. از نظر عرفی  آلت تناسلی مردانه واقعی نمی عام، جراحی رایج را عرف

بیمار  پای دو بین ساعد استخوان و عضله یا پهلو عضله از پیوند قسمتی
                                                                 

 السیّد اللّه آیة/  الجنسیة ، تغییر 23: ص ،13 ج ،(بالعربیة) السالم علیهم البیت أهل فقه . مجلة 1

 یکون حتى مکانها حفرة إیجاد و التناسل آلة قطع صِرف الجنسیة بتغییر نعنی ال»الخرازی:  محسن
 تغییر بذلك نعنی بل. الجنسیة تغییر یوجب ال ألنّه معه؛ المجامعة إمکان فی بالمرأة شبیهاً الرجل
 «.بالکلّ جنسیّته و الرجل هویّة
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شود و عرف به چنین  مار نمیموجب ایجاد آلت تناسلی مردانه واقعی برای بی

گوید، هر چند شباهت ظاهری با  عضو پیوندی آلت تناسلی واقعی مردانه نمی

آلت تناسلی مردان داشته باشد. ایجاد بیضتین برای بیمار به کمك پروتز هم 

روشن است که موجب ایجاد بیضتین واقعی که قسمتی از عضو تناسلی مرد 

زنانه ایجاد شده برای بیمار مرد در این شود. همچنین آلت تناسلی  است نمی

عمل جراحی چیزی جز ایجاد یك حفره بین دو پای او که به قسمتی از 

ای به دشواری  روده پیوند خورده نیست و روشن است که به چنین حفره

بتوان آلت تناسلی واقعی زنانه گفت، هر چند شباهت ظاهری به آلت تناسلی 

و تناسلی مردانه یا زنانه ایجاد شده در این زنان داشته باشد. بخصوص که عض

 های عضو واقعی است.  ها و کارایی عمل جراحی فاقد برخی از ویژگی

بر اساس مبانی فقهی حتی اگر عرف نتواند در مورد واقعی یا صوری 

کند  بودن عضو جدید قضاوت روشنی داشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می

همچنان احکام جنسیت سابق خود را که شخص بیمار بعد از عمل جراحی 

داشته باشد، تنها در صورت احراز تغییر جنسیت واقعی است که احکام 

 جنسیت در بیمار بعد از عمل جراحی تغییر خواهد کرد.

های دانش پزشکی به جایی برسد که بتواند  البته ممکن است پیشرفت

اخلی و های د عضو جدید را از نظر شکل ظاهری، ارتباط با سایر بخش

ای که  ها مانند عضو واقعی نماید به گونه خارجی بدن، کارایی و سایر ویژگی

های طبیعی پیوندی به  عرف عام آن را عضو تناسلی واقعی بداند، مانند اندام

 کند. بیمار که عرف بعد از پیوند و پذیرش بدن بیمار، عضو واقعی او تلقی می



 مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی                        26

مطرح  4ه در پایان بند همچنین ممکن است بر اساس مبنای محتملی ک

ای برای تغییر جنسیت واقعی در اعمال جراحی رایج و سایر  شد زمینه

های درمانی پس از آن مانند هورمون درمانی و غیره پدید آید؛ بدین  روش

های درمانی برای تغییر جنسیت ـ اعم از عمل  صورت که مجموعه شیوه

به تدریج در بیمار جراحی و غیر آن ـ موجب شود که عالئم جنس مخالف 

ای که عرف عام پس از آگاهی از همه عالئم و  غلبه پیدا کند به گونه

 خصوصیات جدید بیمار، حکم بر تغییر جنسیت واقعی نماید.

 ضرورت تغییر جنسیت صوری. 6

اگر تغییر جنسیت در اعمال جراحی رایج، تغییر جنسیت واقعـی باشـد،   

حکم شرعی آن بنابر فتوای بسیاری از فقیهان همچون امام خمینی و مقـام  

معظم رهبری، جواز است و الزم نیست برای حکم به جواز تغییر جنسیت به 

 دنبال اثبات ضرورت بود؛ اما با این پیش فرض که تغییر جنسیت در اعمـال 

جراحی رایج، تغییر جنسیت صوری است و تغییر جنسیت صوری نیـز جـایز   

نیست، این پرسش قابل طرح است که اگر به هر دلیل بر انجام چنین اعمال 

جراحی ضرورت وجود داشته باشد و بیمار در وضعیت حرج و اضطرار باشـد  

 تواند اقدام به چنین اعمال جراحی نماید؟  آیا کسی می

انـد و   وجود ضرورت بر چنین اعمال جراحی را انکار کردهجمعی از فقهاء 

انـد. پنجمـین پرسـش در اسـتفتای مرکـز       برخی دیگر امکان آن را پذیرفته

 متخصصـان  تشـخیص  به که صورتی در»تحقیقات اسالمی بدین قرار است: 

 جنسـیت  تغییـر  آیـا  باشد، الزم صوری جنسیتِ تغییر روانپزشکی و پزشکی
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سخ مراجع معظم تقلید به ایـن پرسـش بـدین قـرار     پا«. است؟ جایز صوری

 است:

جـایز   :العـالی  ظلـه  دام گلپایگانی صافی اهلل لطف اهلل آیت حضرت پاسخ

 نیست.

 دوم نوع ... اما :العالی ظله دام شیرازی مکارم ناصر اهلل آیت حضرت پاسخ

 ادعـا  آن بـه  نسـبت  کـه  هـایی  ضرورت و نیست جایز شرعاً( کاذب و صوری)

 باشد. آن مجوز تواند نمی شود می

: العـالی  ظلـه  دام اردبیلی موسوی عبدالکریم سید اهلل آیت حضرت پاسخ

 حـق  تضـییع  مسـتلزم  و شـود  رعایـت  شـرعی  جهات اجرا، مقام در چنانچه

 .ندارد اشکال نفسه حد فی نباشد، دیگران

 اگر :العالی ظله دام گرگانی علوی علی محمد سید اهلل آیت حضرت پاسخ

 .ندارد اشکال برسد حرج و اضطرار مرحله به

حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی وجود ضـرورت بـرای تغییـر جنسـیت را     

داند که  پذیرفته است. ایشان یکی از موارد جواز تغییر جنسیت را موردی می

 باعـث  جنسیت تغییر عدم و باشد مخالف جنس تمایالت یا آثار شخص در»

 مسـائلى »کند که  ولی تصریح می 1«.گردد عرفى قبح یا شرعى حرام ارتکاب

 بـه  تهدیـد  همچنـین  و مخـالف  جـنس  روحیـات  و تمـایالت  وجود قبیل از

 یـك  هیچ -جنسیت تغییر عدم صورت در -خودکشى از ترس یا و خودکشى

پس به نظر ایشان ممکن است  2«.باشد نمى جنسیت تغییر ضرورت بر دلیل
                                                                 

 . 141: ص ،(فاضل) بیماران و پزشکان . احکام 1
 . 142: ص ،(فاضل) بیماران و پزشکان . احکام 2
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 و صرف وجـود تمـایالت  ضرورت برای تغییر جنسیت وجود داشته باشد، اما 

خودکشى، مصـداق ضـرورت نیسـت،     به نیز تهدید و مخالف جنس روحیات

کند که عـدم تغییـر جنسـیت موجـب      بلکه ضرورت هنگامی تحقق پیدا می

عرفى شود. البتـه ظـاهر کـالم ایشـان از تغییـر       قبح یا شرعى حرام ارتکاب

آیت  جنسیت، تغییر جنسیت واقعی است، نه تغییر جنسیت صوری. حضرت

اهلل سید محسن خرازی نیز امکان ضرورت برای عمل جراحی تغییر جنسیت 

بنـابراین برخـی از    1در موارد بیماران دارای مالل جنسیتی را پذیرفته است.

فقهاء وجود ضرورت در تغییر جنسیت صوری )اعمال جراحی رایج( را انکـار  

 اند. اند و برخی امکان آن را پذیرفته کرده

 نچه گذشت این نکات حائز اهمیت است:با توجه به آ 

. اضطرار و حرج در فقه از عناوین ثانوی است و موجب تغییر حکم اولی 1

شود. پس بر اساس ضوابط فقهی اگر تغییر جنسـیت صـوری بـه حسـب      می

حکم اولی حرام باشد، در صورت صدق عنوان اضـطرار و حـرج جـایز، بلکـه     

 اضـطرار،  مصـادیق  تعیـین  یـه فق وظیفـه  واجب خواهد بود. از سـوی دیگـر،  
                                                                 

 السیّد اللّه آیة/  الجنسیة ، تغییر 23: ص ،13 ج ،(بالعربیة) السالم علیهم البیت أهل فقه . مجلة 1

 أو الرجل تغییر -نحوه و دواء بتناول الجنسیة تغییر أی -القسم بهذا یلحق هل و» الخرازی:  محسن
 یلحق؟ ال أو بأحدهما، مختصّة أجهزة بتبدیل بآخر کلٌّ یبدّل بأن الترقیع؛ و الجراحی بالعمل المرأة
 یرفعه ال و محرّم، البدن فی النقص إیجاد أنّ إذ للمحرّمات؛ مالزمته ناحیة من بالثانی القول یمکن
 لو و إیراده و الضرر، هو النقص و الوارد، للنقص مؤکّد الترقیع فإنّ المخالف، للجنس بما ترقیعه إمکان

 هما و لمسها أو العورة إلى النظر استدعائه إلى مضافاً هذا، .الضرر نفی بحدیث محرّم النفس على
 المخالف بالجنس مخصوصة میول له شخص کان إذا کما المعالجة لغرض ذلك کان لو نعم. محرّمان

 اخرى ملزمة مصلحة کانت أو روحه و جسمه فی اختالالت لحدوث موجبة المیول تلك صارت بحیث
 الثانی أمّا و المحظورات، تبیح المعالجة ضرورة و معالجة فألنّه األوّل أمّا.  إشکال فال أهمّ هی للتغییر

 مرتفعتان أیضاً اللمس حرمة و النظر حرمة و اإلضرار، حرمة إلى بالنسبة الملزمة المصلحة فألهمّیة
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 بـرای  را امور این احکام و مفهوم باید فقط فقیه بلکه نیست، حرج و ضرورت

 عهـده  بـر  آنهـا  مصـادیق  تعیین و تشخیص و کند، تبیین مقلدان و مکلفان

 مصـداق  را رایـج  جراحـی  اعمـال  که مذکور فقهای نظر اظهار. است مقلدان

 ضـرورت  مصـادیق  تعیین و مقلدان امور در دخالت باب از دانند نمی ضرورت

 . است مقلدان برای ضرورت مفهوم درست تبیین باب از بلکه نیست،

پس اگر فرض کنیم عمل جراحی رایج برای تغییـر جنسـیت بـه فتـوای     

فقیهی حرام باشد، اما مقلد آن فقیه با این پیش فرض کـه درک درسـتی از   

مورد خاص مصداق این مفاهیم دارد تشخیص دهد که عمل جراحی در یك 

بایست به تشخیص خود عمل کند، هر چند مرجـع   اضطرار و حرج است می

حرج در هیچ یك از اعمال جراحی تغییر جنسیت را  و تقلید او وجود اضطرار

کننـد و تشـخیص و    نپذیرد، زیرا مقلدان فقط در احکام از فقهاء تقلیـد مـی  

 تعیین مصادیق موضوعات احکام بر عهده مقلدان است.

. برخی از کارشناسان پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی بر ایـن باورنـد   2

که بیماری اختالل هویت جنسی یا مالل جنسیتی یك بیماری روانی است و 

های روان درمانی مداوا شود و عمل جراحـی راه   به همین علت باید به شیوه

رانی درمان آن نیست. از این رو عمل جراحی تغییر جنسیت برای چنین بیما

نه تنها ضرورت ندارد، بلکه مضرّ است و راه صـحیح درمـان آنهـا نیسـت. در     

صورت صحت این ادعا، عمل جراحی تغییر جنسـیت صـوری در مـورد ایـن     

باشد. بررسی ایـن مسـئله    بیماران نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه جایز نیز نمی

  ست. هایی است که از گستره علمی این نوشتار خارج ا نیازمند پژوهش
                                                                                                                                        

 «.الملزمة المصلحة أهمّیة و المعالجة بضرورة
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 ند ا حکم کسانی که تغییر جنسیت صوری داده. 7

با این پیش فرض که اعمال جراحی رایج تغییر جنسیت، فقط تغییر 

کند، اگر کسی اقدام به عمل جراحی  صوری در جنسیت بیمار ایجاد می

تغییر جنسیت کرد ـ خواه این عمل را به جهت صدق عنوان اضطرار و حرج 

اش چنین کرده باشد ـ در این  ف وظیفه شرعیانجام داده باشد یا بر خال

صورت جنسیت او تغییر نکرده است و او محکوم به احکام جنسیت سابق 

خود است. پس اگر در حالت جنسیت سابق خود، ازدواج کرده باشد، نکاح او 

تواند بعد از  شود و اگر ازدواج نکرده باشد نمی بعد از عمل جراحی منحلّ نمی

که موافق جنس سابق او است ازدواج کند. همچنین  عمل جراحی با کسی

 است سایر احکام و مقررات شرعی عبادی و غیر عبادی.

پس اضطرار و حرج موجب جواز عمل جراحی تغییر جنسیت صوری 

کند  شود، اما تغییر جنسیت را از صوری بودن به واقعی بودن متحول نمی می

شود  ی شخص بیمار نمیو موجب تغییر احکام شرعی مربوط به جنسیت برا

و بیمار همچنان باید به تکالیف شرعی مربوط به جنسیت قبل از عمل 

 جراحی خود رفتار نماید.

 تزاحم مفاسد اجتماعی تغییر جنسیت صوری با مالک ضرورت. 8

چنانکه گذشت ممکن است تغییر جنسیت صوری ضرورت یابد و بر 

های درمانی پس از  اساس این ضرورت عمل جراحی تغییر جنسیت و شیوه

آن مانند هورمون درمانی جایز شمرده شود. از سوی دیگر، چون تغییر 

جنسیت در اعمال جراحی، صوری شمرده شده است و به همین علت احکام 
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جنسیت تغییر نکرده است، پس بیماری که عمل جراحی تغییر جنسیت 

وضعیتی  داده همچنان باید به احکام جنسیت سابق خود رفتار نماید. چنین

ممکن است برای بیمار و جامعه مفاسدی در پی داشته باشد، زیرا مثال 

شخصی که ظاهری زنانه پیدا کرده باید به احکام مردان عمل کند و دیگران 

نیز احکام مردان را در مورد او جاری سازند. روشن است که این امر در 

 جامعه مفاسد فراوانی دارد.

آید که آیا  ای این پرسش پدید می در چنین فرض شایع و مبتالبه

توان بر اساس اضطرار و حرج حکم به جواز تغییر جنسیت  همچنان می

آمدها و مفاسد فراوان  صوری داد؟ در حالی که تغییر جنسیت صوری پی

 فردی و اجتماعی دارد؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: از نظر فقهی چنین مواردی، مصداق 

ست و هنگام تزاحم باید به مالک أهمّ عمل کرد؛ تزاحم مالکات احکام ا

یعنی باید مالحظه منافع و مفاسد دو طرف را نمود. اگر از نظر دینی منافع 

فردی و اجتماعی تغییر جنسیت صوری بیشتر باشد باید به آن عمل کرد و 

اگر مفاسد فردی و اجتماعی آن بیشتر باشد، تغییر جنسیت جایز نخواهد 

 بیمار در اضطرار و حرج باشد.  بود، هر چند شخص

ممکن است فتوای فقهایی که اضطرار و ضرورت را در تغییر جنسیت 

اند، ناظر به هنگام تزاحم باشد، یعنی آنها با توجه به مفاسد  صوری نپذیرفته

فراوان تغییر جنسیت صوری برای فرد و جامعه فتوا به عدم وجود ضرورت 

به عبارت دیگر، آنها در صدد نفی  اند. برای چنین تغییر جنسیتی داده

اند، بلکه به نظر آنها آن چنان  اضطرار و حرج برای شخص بیمار نبوده

ضرورتی در تغییر جنسیت وجود ندارد که بتواند بر این مفاسد فردی و 

 اجتماعی غلبه داشته باشد.  
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 هر کند عمل خود تشخیص به بایست می دارد، مفاهیم این از درستی

 .باشد او تقلید مرجع تشخیص مخالف چند

 انجام و جنسیت تغییر جراحی عمل برای ضرورت وجود فرض بر. 8

 مکلف او و شود نمی عوض بیمار جنسیت فقها از بسیاری نظر به آن،

 .کند عمل خود سابق جنسیت احکام اساس بر است

 در و جنسیت تغییر جراحی عمل بودن واقعی غیر به توجه با. 9

 بیمار، برای جراحی عمل از بعد جنسیت احکام تغییر عدم نتیجه

 اینگونه بر متعددی اجتماعی و فردی نامطلوب آمدهای پی و مفاسد

 ضرورت مالک با تزاحم که بود خواهد مترتب صوری جنسیت تغییر

 جنسیت تغییر اجتماعی و فردی منافع دینی نظر از اگر درنتیجه. دارد

 اجتماعی و فردی مفاسد اگر و کرد عمل آن به باید باشد بیشتر صوری

 بیمار شخص چند هر بود، نخواهد جایز جنسیت تغییر باشد، بیشتر آن

 .باشد حرج و اضطرار در
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 ضمیمه

استفتای مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی از مراجع معظم 

 تقلید:

 تـدوین  درصـدد  اسـالمی  شـورای  رساند مجلس احتراماً به استحضار می

 اخـتالل  کسانی است کـه دارای بیمـاری   درباره مقدس شرع مطابق قوانینی

 مشـکالت  جامعـه  و افـراد  ایـن  بـرای  بیمـاری  این. باشند می جنسی هویت

که به واقع از نظر جسمی مرد یـا   -این افراد . است آورده وجود به متعددی

پندارنـد کـه    مـی  -باشـند   ها )خنثی( متفاوت مـی  زن هستند و با دوجنسی

متعلق به جنس مخالف خود هستند و از اینکه عالئم جنس موافـق در آنهـا   

دانند بسیار  وجود دارد و دیگران آنها را متعلق به جنس موافقِ جسمشان می

گیرند و به ظاهر بـه   ه این افراد مورد عمل جراحی قرار میبرند. امروز رنج می

یابند. مراحل مختلف عمل جراحی که روی این  جنس مخالف خود تغییر می

شود اختصارا  به پیوست تقـدیم میگـردد. بـر همـین اسـاس       افراد انجام می

 های ذیل را در این خصوص مکتوب فرمائید:  مستدعی است پاسخ پرسش

تشخیص جنسیت در مرد و زن چیسـت؟ کـدامیك از    . مالک تعیین و1

عالئم آلت رجولیت و أنوثیت، دستگاه تولید مثل )اسپرم در مردان و رحـم و  

تخمدان در زنان(، عالئم ثانوی )ریش در مردان، بزرگی سینه در زنان، نازکی 

یا کلفتی صدا( یا تمایالت و گرایشات روانی نقش تعیین کننده در جنسـیت  

 دارند؟

یا آنچه در پیوست به عنوان توضیح عمل جراحی تغییر جنسیت ذکر . آ2

شود و بر اساس آن مرد به زن و زن  شده، تغییر جنسیت واقعی محسوب می
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یابد و پس از آن احکام جنس مخالف بر او مترتب  به مرد تغییر جنسیت می

شود یـا تغییـر صـوری اسـت و پـس از آن احکـام جنسـیت او تغییـری          می

 کند؟ نمی

 هویـت  اختالل دچار که کسانی برای واقعی جنسیت تغییر اولی . حکم3

 است؟ جایز عمل این آیا چیست؟ هستند جنسی

 در واقعـی  جنسیت تغییر آیا باشد جواز عدم اولی حکم که صورتی . در4

 شود؟ می در این افراد جایز اضطرار( یا )مانند حرج ثانوی عنوان وجود فرض

متخصصان پزشـکی و روانپزشـکی تغییـر    .  در صورتی که به تشخیص 5

 جنسیتِ صوری الزم باشد، آیا تغییر جنسیت صوری جایز است؟

. در صورتی که تغییر جنسیت صـوری در افـراد دارای اخـتالل هویـت     6

آمدهای نامطلوب فردی و اجتمـاعی داشـته باشـد )ماننـد اینکـه       جنسی پی

ت تعاملی مانند یك دیگران با مردی که به ظاهر خود را تبدیل زن کرده اس

زن داشته باشند( و این مفاسد با مالک حرج و اضطرار تزاحم پیدا کند چـه  

 باید کرد؟

. اگر مردی ـ با مجوّز شرعی یا بدون مجوّز شرعی ـ مورد عمل جراحی   7

تواند نام زنانه بر خود بگذارد و لباس  تغییر جنسیت صوری قرار گیرد، آیا می

 عمل د زنان داشته باشد و همینطور اگر زنی موردزنانه بپوشد و رفتاری مانن

 و بگذارد خود بر مردانه نام تواند می گیرد قرار صوری جنسیت تغییر جراحی

 باشد؟ داشته مردان مانند رفتاری و بپوشد مردانه لباس

 مراحل مختصر عمل جراحی تغییر جنسیت:

خواهد تبدیل به زن شود نخست آلـت تناسـلی مردانـه بـه      مردی که می
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ای میـان دو پـای او ایجـاد     گردد. سـپس حفـره   های او قطع می همراه بیضه

 مثابـه  شود که بخشی از روده در آن قرار داده شده است. این حفـره بـه   می

شود. برای اینکـه آلـت ایجـاد شـده      می ایجاد فرد بدن در تناسلی زنانه آلت

گـاه آلـت    مانند آلت تناسلی زنانه تحریك پـذیر باشـد، از قسـمتی از ختنـه    

 تناسلی آلت پذیر تحریك قسمت)رجولیت برای ایجاد کلیتوریس آلت زنانه 

ای ماننـد سـینه    شود. سپس سـینه  استفاده می( دارد نعوظ مقداری که زنانه

کند تا  استفاده میگردد. فرد به همراه آن از هورمن زنانه  زنان در او ایجاد می

به تدریج برخی خصوصیات ثانویه زنان در او پدید آید، مانند اینکه صـدایش  

نازک گردد و آناتومیك اندامش مانند اندام زنان شود و موی صورتش از بین 

برود. گاهی نیز از لیزر برای از بـین بـردن مـوی صـورت و بـدن او اسـتفاده       

 شود. می

بدیل به مرد گردد بدین قرار اسـت کـه   خواهد ت این عمل در زنی که می

شود. سپس برای ایجاد آلت  ابتدا سینه، رحم، تخمدان و مهبل او برداشته می

شود؛ یـا قسـمتی از    تناسلی مردانه در او از یکی از دو روش ذیل استفاده می

گردد و بین دو پـای آنهـا پیونـد زده     عضله و استخوان ساعد از بدن جدا می

گـردد و تبـدیل بـه آلـت مردانـه       ریس آلت آنها بزرگ میشود و یا کلیتو می

شود. در روش دوم آلت ذکوریت ایجاد شده تحریك پذیر است و مقداری  می

حالت نعوظ هم دارد، هر چند شاید نتوان با آن عمل نزدیکـی را انجـام داد.   

شود تا فرد بتواند  در مرحله بعد مجرای ادرار به نوک آلت تناسلی منتقل می

شـود کـه بـرای     درار مردانه پیدا کند. در نهایت کیسه بیضه ایجاد میحالت ا

گردد و در داخل آن پروتزی ماننـد بیضـه قـرار     های فرج خالی می اینکار لبه
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شود که فرد با اسـتفاده از   شود. به همراه آن هورمن درمانی آغاز می داده می

شـونت در  هورمن مردانه به تدریج برخی خصوصیات ثانویه مـردان ماننـد خ  

 آید.  صدا و موی صورت در او پدید می

هر دو دسته بعد از اینکه قدرت تولید مثل جنس موافق خـود را بعـد از   

کننـد؛   دهند، قدرت تولید مثل جنس مخالف را پیدا نمـی  عمل از دست می

یعنی زنی که به مرد تغییر جنسیت یافته فاقد اسپرم است و مردی کـه بـه   

 فاقد رحم و تخمدان است.زن تغییر جنسیت یافته 

 

 :پاسخ حضرت آیت اهلل سید علی سیستانی دام ظله العالی

 اینکـه  بـه  نظـر  و آنهاسـت  خارجی و داخلی جهاز بودن زن و مرد مالک

 نیست جایز آن انجام باشد می زیادی محرمات ارتکاب مستلزم جنسیت تغییر

 مکلـف  برای وضعیت این تحمل و باشد پوست زیر کالً رجولیت آلت اگر بلی

 بـا  پوسـت  زیـر  از آن اخراج باشد، داشته را تحمل غیرقابل مشقت و حرجی

 (1437ربیع المولود  22) .است جایز ضرورت مقدار به محرمات ارتکاب

 

 العالی: ظله دام لطف اهلل صافی گلپایگانی اهلل آیت حضرت پاسخ

 .رسد نمی عالئم سایر به نوبت انوثیت و رجولیت آلت وجود با -1

 رجولیت آلت در تغییر تنها جراحی عمل متدین پزشکان شهادت به -2

 واهلل. شود نمی مترتب او بر مخالف جنس احکام لذا و کند می ایجاد انوثیت و

 العالم

 جـایز  صـوری  تغییر اما ندارد مانعی باشد جنسیت واقعی تغییر اگر -3
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 .نیست

 .نیست متصور اضطراری و حرج صوری تغییر برای -4

 .نیست جایز -5

العـالم   واهلل. شـود  مـی  مترتب اصلی جنس احکام سؤال فرض در -7و  6

(31/8/44) 

 

 العالی: ظله دام ناصر مکارم شیرازی اهلل آیت حضرت پاسخ

 :است زیر شرح به شما سؤاالت جواب

 تغییر که باشند داشته توجه نکته این به عزیزان همه باید چیز هر از قبل

 تغییر .صوری جنسیت تغییر و واقعی جنسیت تغییر: است گونه دو جنسیت

 و دارد غلبـه  جـنس  دو از یکـی  که هاست جنسی دو در تنها واقعی جنسیت

 کـه  را واقعـی  جـنس  طبیب. ظاهر و است مغلوب دیگر جنس و است پنهان

 جراحـی  طریق از را غیر واقعی جنس کند و می آشکار جراحی با است غالب

 جـنس  دو هر است ممکن و گاه .است افتاده اتفاق بارها این و کند می حذف

 شخص آن خود تمایل با تواند می طبیب که( نادر بسیار طور به) باشد واقعی

 آن صـوری  جنسـیت  تغییـر  اما و .کند تقویت را دومی و حذف را دو از یکی

 تمـام  بـا  اسـت  مرد است، روشن کامالً فیزیکی نظر از فرد جنسیت که است

 انگیزه ولی زنانه جنسی های اندام تمام با است زن یا مردانه جنسی های اندام

 بـه  موارد گونه این در که شده بسیار و است جسمانی وضع مخالف او روحی

 جنسـیت  یك و کنند می حذف را آن اصلی جنسیت و روند می طبیب سراغ

 در کـه  کننـد  مـی  ایجـاد  آنهـا  روحی های خواسته با  هماهنگ کاذب صوری
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 .است شده اشاره آن به اسالمی شورای محترم مجلس تحقیقاتی مرکز نوشتة

 بلکه است جایز تنها نه است واقعی جنسیت تغییر که اول نوع شرعی نظر از

 امـا  و. سـازد  می آشنا خود واقعی وظایف به را شخص که چرا باشد می واجب

 آن بـه  نسبت که هایی ضرورت و نیست جایز شرعاً( کاذب و صوری) دوم نوع

 از بعـد  افـراد  کـه  شـده  دیـده  بسیار و باشد آن مجوز تواند نمی شود می ادعا

 از را خـود  واقعـی  جنسـیت  چـرا  که شوند می پشیمان کاذب جنسیت تغییر

 این به اقدام کسانی فرضاً اگر و. نیست آن جبران بری راهی و اند داده دست

 کـار  مرتکـب  کنـد،  نمـی  پیـدا  تغییـر  آنان مورد در شرعی احکام کنند قسم

 موفـق  همیشـه  .دهنـد  انجام را اصلی جنسیت وظایف باید و اند شده حرامی

 4/4/1344باشید. 

 ظلـه  دام سید عبدالکریم موسوی اردبیلی اهلل آیت حضرت پاسخ

 العالی:

 آلـت  فقـط  که کسی است، نظر همین به نیز فقه که عرفی، نظر به -1

 کـه  شود کشف این یا باشد نازک او صدای چند هر است، مرد دارد رجولیت

 انوثیـت  آلـت  تنها که کسی برعکس دارد، تخمدان و رحم بلکه ندارد، اسپرم

 .باشد نداشته را عالیم سایر چند هر است زن دارد

 از پس اگر شد، بیان اوّل سؤال در پاسخ که مالکی و معیار بر اساس -2

 فعلـی  مـرد  و فعلـی  زن بـر  شـد  جا جابه زنی و مردی مالک جنسیت تغییر

 شود. می مترتب مرد و زن احکام

 مستلزم و شود رعایت شرعی جهات و اجرا مقام در چنانچه - 5و  4و  3

 .ندارد اشکال نفسه حد فی نباشد، دیگران حق تضییع
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 کـه  نشود احراز چنانچه شود، مالحظه مورد دو هر خصوصیات باید -6

 .نشود جنسیت تغییر به اقدام است، اهم جنسیت تغییر مالک

 شده، مرد یا زن مصداق عرفی نظر به چنانچه جنسیت تغییر از پس -7

 4/4/44 .باشد داشته فعلی وضعیت مناسب لباس و نام تواند می

 

 ظلـه  دام سید محمد علی علوی گرگـانی  اهلل آیت حضرت پاسخ

 العالی:

 مـرد  تشخیص در عالمت انوثیت و رجولیت آلت که رسد می نظر  به -1

 .باشد می زن و

 و زن اطالق او به عرفاً هم و گرفت صورت جراحی عمل آنکه از بعد -2

 عرفـی  اطـالق  کـه  احکـامی  تمـامی  کننـد  مـی  جنسیت تغییر از بعد مرد یا

 .دهد انجام باید را شود می

 تعیـین  بـرای  جراحـی  عمـل  و هسـتند  خنثـی  که آنست مراد اگر -3

 نیست جایز اال و ندارد اشکال شود می انجام جنسیت

 و حـرج  عنـوان  تحقـق  البته ندارد اشکال اضطرار و حرج صورت در -4

 .است مشکل موارد این در معموالً اضطرار

 .ندارد اشکال برسد حرج و اضطرار مرحله به اگر -5

 .شود عمل است أهمّ آنکه باید -6

 .نـدارد  اشـکال  کنـد  مـی  جدیـد  شخصـیت  اطـالق  او بـه  عرف اگر -7

(31/11/44) 
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