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هفته نامه حریم امام
صاحب امتیاز:

 آستان مقدس امام خمینی)س(
مدیر مسئول:

حجت االسالم والمسلمین 
علی جوادی راد

سردبیر: 
دکتر محمد  مهدی محب الرحمان

زیر نظر شورای تحریریه
نشانی:

تهران  حرم مطهر امام خمینی)س(

وضعیت تغییر جنسیت
تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی 
است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به 
لحاظ مباحث فقهی و حقوقی حایز اهمیت 
است و موجب پیدایش مسایل جدید شده 

است. 
و  کم  مباحث  این  گذشته  در  اگرچه 
بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت 
تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری 
در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی 
دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق 
نظر برخی از فقهای معاصر، تغییر جنسیت 
در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری 

تشخیص داده شود، مجاز می باشد.
یا  وضعیت  مسائل،  این  از  یکی  پس 
مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. 
بنابراین، از یک جهت این پرسش مطرح 
می  شود که آیا هر شخصی حق دارد که 
جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس 
حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا 
در شرایط و اوضاع و احوال خاصی حق 
دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف 
دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، 
آیا  که  می شود  مطرح  دیگری  سئوال 
چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر 
جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به 
عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت و نام 
جدید را به رسمیت می شناسد؟ بنابراین، 
در این ویژه نامه مشروعیت تغییر جنسیت 
و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق 
قواعد فقهی/حقوقی ایران مورد بررسی 

قرار گرفته است.
دبیر بخش خانواده : مصطفی سلیمانی
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الف.
بدون تردید، بخشی از موفقیت ها و کامیابی های بشر در گرو تربیت جنسی است؛ 
چراکه تکامل و تعالی انسان، بسته به تربیت و خودسازی در همه ابعاد وجود اوست 
و غریزه جنسی یکی از این ابعاد است. لذا هر مکتبی که ادعای تامین سعادت بشر را 

دارد، باید برای غریزه جنسی، برنامه  داشته باشد و پاسخ روشنی به آن دهد.
در برخورد با این بخش از ماهیت انسان، مکاتب مختلف، واکنش های متفاوتی نشان 
داده اند. برخی مرکز ثقل حیات انسان را غریزه جنسی شمردند و در ارضای این 
غریزه، راه افراط را در پیش گرفتند که منجر به پیدایش بی بند و باری جنسی گردید.
از سوی دیگر، برخی به بهانه تقّدس و تّدین، این بخش از ماهیت انسان را نادیده 
گرفتند و حتی سخن گفتن از آن را نادرست دانستند که موجب پیدایش پدیده تبّتل 
و رهبانیت جنسی در صدر اسالم شد و ممکن است رگه هایی از آن، در هر زمانی 

وجود داشته باشد.
پرسش اساسی این است که:

اسالم چه برنامه ای برای تربیت جنسی دارد؟ و این برنامه از چه منطقی پیروی 
می کند؟ در آموزه های دینی ما، گزاره های فراوانی در این باره وجود دارد و تحقیقات 
متفاوتی نیز در این باره انجام شده و هر کدام با رویکردی خاص به این مساله 

پرداخته اند.
بشر با همه پیشرفت خود در علوم، گرفتار بحران ها و نابه سامانی های فراوانی در زمینه 
تعلیم و تربیت و بویژه در آموزش و تربیت جنسی است. نداشتن جهان بینی درست 
و فقدان نظام تربیتی مبتنی بر مبنای نظری وحیانی و داشتن دید صرفا مادی به 
تربیت جنسی و غفلت از جنبه های روانی، معنوی، اخالقی و اجتماعی آن، باعث شده 
است که بشر در این بحران، همچنان غوطه ور باشد و نه تنها پیشرفت نکند، بلکه در 

مراحلی، تنّزل نیز یابد.
ب.

در تربیت جنسی)همانند کل تعلیم و تربیت(، به ارائه یک بینش کلی حاکم بر همه 
رفتارها و بایدها و نبایدهای آموزشی و تربیتی، نیاز است، به گونه ای که بین آنها، 
نوعی ارتباط، انسجام، نظم و هماهنگی ایجاد کند. این بینش، بنا به اهمیت خود، 
از منشئی فراتر از تجربه و دید صرفا مادی، سرچشمه می گیرد؛ زیرا تجربه، اساسا 
»جزء نگر« است؛ ولی بینش، می باید نظرگاهی »کل نگر« داشته باشد ک از مقامی 
واالتر بر انسان، رفتارها، آموزش ها و تربیت های او نظاره کند. این خالء بزرگی است 
که در تعلیم و تربیت امروز احساس می شود و باید با روی آوردن به وجب و با اّتکای 
به بینش کلی برگرفته شده از آن، به نظامی نو در تعلیم و تربیت)بویژه در تربیت 

جنسی( دست یافت.
ج. 

تعریف های فراوانی برای تربیت جنسی، مطرح شده است از جمله: »فراهم آوردن 
زمینه رشد غریزه جنسی، به گونه ای که ضمن استفاده الزم از این غریزه، از انحرافات 
و لغزش های جنسی نیز پیشگیری شود.« و یا طبق تعریف دیگری، »مقصود از 
تربیت جنسی، این است که کودک را به گونه ای بپرورانیم که هنگامی که به سن 
بلوغ رسید، حالل و حرام را در مسایل جنسی تشخیص دهد و به وظایف زناشویی و 
همسری آگاه باشد و از الابالیگری بپرهیزد و راه و رسم عفت اسالمی، خلق و خوی 
او باشد و در وادی شهوت، سرگردان نشود.« بنابراین، تربیت جنسی، از آغاز کودکی 

شروع می شود و تا سن جوانی و میانسالی، ادامه پیدا می کند.
مسأله ای که الزم به آن پرداخته شود، »آموزش جنسی« و تفاوت آن با »تربیت 
جنسی« و همچنین نقش آن در تربیت جنسی است. در تعریف آموزش جنسی، 
گفته شده که عبارت است از: »ارائه هر نوع دانش و آکاهی علمی و نظری، به شخصی 
که به خاطر جنسیت خاص متناسب با سن و به اقتضای مرحله های رشدی خود، 
جهت تأمین سالمت روانی، جسمی و اجتماعی و رفع نیاز جنسی و تعالی خویشتن 

و بقاء نسل بدان نیازمند است.
د.

بر این اساس، آموزش جنسی، باید هم به صوت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم 
و با هدف پرورش نسل سالم و جامعه صالح انجام شود. صالح و فساد هر جامعه، بر 
اساس صالح و فساد افراد و روابط آنها با یکدیگر و از جمله روابط جنسی شکل می 
گیرد. اگر همه یا بیشتر افراد جامعه سالم باشند و روابط آنها با یکدیگر، با ارزش ها و 

هنجارهای دینی، منطبق باشد آن جامعه، جامعه ای سالم است.
آموزش مسائل جنسی، به صورت صحیح و کامل در هر دوره و فراگیری ارزش ها 
و هنجارهای دینی و عملکردهای افراد در هر مقطع سنی افراد را به سوی صالح و 
پرهیز از فساد می-کشاند و سالمت روان را برای آنان به دنبال دارد و در نتیجه، نسل 

جامعه سالم پرورش می یابد و جامعه سالم می شود.

سرمقاله
 مصطفی سلیمانی

اسالم و تربیت جنسی

برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه  به کانال حریم امام بپیوندید:

حریم شما

انتقادها، پیشنهادها و نظرهای خود را پیرامون نشریه، مسائل روز و...به 

سامانه 3000101012 
و  یا ایمیل: harim.emam@yahoo.com ارسال نمایید.

نشریه »حریم امام« آماده شنیدن نظر های شماست...

نشریه حریم امام، مشترک می پذیرد. 

شما می توانید در این طرح عضو شده و نشریه را هر هفته دریافت کنید.
هزینه نشریه و پست، مبلغ سی و هشت هزار تومان می باشد که به صورت سه 
ماه یکبار، پس از پایان دوره سه ماهه و دریافت دوازده شماره، توسط مشترک 

گرامی، به حساب نشریه واریز می شود.
در صورت تمایل به عضویت در این طرح، مشخصات خود را به سامانه3000101012 

ارسال بفرمایید:
نام و نام خانوادگی، آدرس دقیق پستی، کد پستی و شماره همراه.

طرح اشتراک پرداخت پس از دریافت

پیام هفته

بخشی از وصیت نامه طلبه  شهید  رضا صباغی: 
»رزمندگان ممکن است که توفیق شرکت در 
نداشته  را  یا دانشگاه  و  مراکز علم مثل حوزه 
باشند یا کمتر داشته باشند، اما می توانند به ثمره 
علم برسند... راه باز است و آن راه »محبت« است؛ 
انسان درس می خواند که محبت و دوست خدای 
سبحان شود و آن درسی که انسان را دوست خدا 
نکند، وبال است. آن درسی که انسان را شیفته 
حق نکند درد است، و این محبت را رزمندگان 
با معرفت در جبهه ها به دست می آورند و حالوت 

آن را می چشند. 

قیمت گذاری اجناس ماءکول و منقول وغیر آن و همچنین خدمات مانند حمل 
ونقل توسط مسئوالن گویای آنست که آنها نمی دانند در بازار و جامعه، روند کار 

و امور چگونه می گذرد.    
0919....895

با عرض سالم و تشکر از مطالب خوبی که در هفته نامه ارائه میشه
احساس میشه هفته نامه از حیث اکثر مطالبی که ارائه میدهد رویکرد نسبتا 
خوب ومتعادلی دارد... اگریک نشریه بخواهد در بلندمدت در نهادی مثل حوزه 

تأثیرگذارباشد باید نسبت به جناح های سیاسی بی طرف باشد.    
0912....623

از اینکه مطالب متنوع از درون حوزه و روحانیت ارائه می دهید نهایت سپاس را 
داریم. توصیه من به عنوان یک خواننده این است که در هر پرونده مسائل را از 
جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دهید.  ارادتمند شما. یکی از خوانندگان 

پر و پاقرص مجله.
0912....121

سالم علیکم. مناسب است پرونده ای راجع به سن ازدواج و مباحث فقهی و قانونِی 
آن ترتیب دهید. 

0916....253

تصویر صفحه یک از آیت اهلل علوی بروجردی بسیار زیبا بود. خدا حفظشان کند. 
0919....152
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 :تاریخچه بحث فقهی تغییر جنسیت 

حضرت امام در دوران تبعید خود در کشور ترکیه در سال ۱۳۴۳ کتاب 
تحریرالوسیله را در دو جلد نوشتند و در انتهای جلد دوم، احکام مسئله را 

به مباحث تغییر جنسیت اختصاص دادند.
قبل از حضرت امام، هیچ فقیهی در باب این مسئله، مطلبی را بیان نکرده 
بود. ایشان در سال ۱۳۴۷، کتاب تحریرالوسیله را در نجف اشرف به چاپ 
رساندند تا سال ۱۳۶۴ هیچ بحث فقهی در این زمینه، از سوی هیچ یک 

از فقها مطرح نشده است.
- اولین سوال از امام در مورد تغییر جنسیت:

در سال ۱۳۶۴، شخصی به نام »فریدون« به علت بیماری روحی، از 
حضرت امام )ره( در مورد تغییر جنسیت، استفتاء می کند و حضرت امام در 
پاسخ او می نویسند: »تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد، اشکال 
شرعی ندارد انشاهلل در امان بوده باشید و کسانی را که شما ذکر کرده اید، 

امید است مراعات حال شما را بکنند.«
- نظر حضرت امام در تحریرالوسیله:

حضرت امام )ره( در تحریرالوسلیه، حکم به جواز تغییر جنسیت داده اند و 
این حکم را به افراد خنثی و دیگران، تسری می دهند.

»الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل باالمرأة باالعمل و باالعکس و کذا 
ال یحرم العمل فی الخنثی لیصیر ملحقا باحد الجنسین« ظاهر، این است 
که تغییر جنسیت مرد به زن و باالعکس حرام نیست و همچنین خنثی، 
در صورت عمل جراحی، به یکی از دو جنس مرد یازن، ملحق شود، حرام 

نمی باشد.«
 :علت اهمیت مساله تغییر جنسیت 

آنچه که باعث اهمیت مساله تغییر جنسیت شده این است که در هر 
هفته، یک تغییر جنسیت در ایران اتفاق می افتد، یعنی با عمل جراحی، 

مرد تبدیل به زن یا زن تبدیل به مرد می شود.
به ادعای یکی از پزشکان، تاکنون تنها ۶۵۰ عمل تغییر جنسیت در ایران 
به توسط او انجام گرفته که اگر آمار دیگر پزشکان، به این رقم اضافه شود، 
تقریبا ۳هزار تغییر جنسیت در ایران اتفاق افتاده است و اگر آمار دیگر 
کشورها، نیز به این رقم اضافه شود، نشان از اهمیت موضوع می دهد که 

باید از حیث فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخته شود.
در کشور عربستان، با اینکه این عمل، از طرف علمای آن کشور حرام اعالم 
شده است، باز هم عمل تغییر جنسیت رخ داده است و یک بیمارستان ویژه 

به این عمل اختصاص داده شده است.
 :موضوع تغییر جنسیت 

شاید از اطالق موضوع مورد بحث اینگونه به ذهن متبادر شود که تمام 
انسان های روی زمین در معرض تغییر جنسیت می  باشند و هر کس که 
میل به تغییر جنسیت خود داشته باشد، می  تواند موضوع عمل تغییر 
)موسوی  نظران  از صاحب  بعضی  که  همانگونه  گیرد،  قرار  جنسیت 
خمینی،۱۴۱۱ ه ق، ص ۶2۶ به بعد و مؤمن، ۱۳۷۵، ص 9۳ به بعد( 
موضوع را بطور مطلق فرض و بحث کرده اند، ولی آنچه تاکنون در علم 
پزشکی سابقه دارد این است که دو گروه از افراد در معرض و موضوع تغییر 
جنسیت هستند: گروه اول کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی 
معروف شده اند. خنثی به کسی گفته می شود که دارای عالئم جنسی 

رجولیت و اناثیت یا
مردانگی و زنانگی باشد )شهیدی، ۱۳۷۴، ص۱۵۱(. گروه دوم کسانی 
هستند که عالئم جنس بدنی آنها با گرایشات و تمایالت جنسی آنها موافق 
نیست و این دو با هم معارض می  باشند. این گروه به خنثای روانی مشهور 
شده اند. بنابراین، با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می  توان گفت: 
افرادی در معرض این درمان قرار می  گیرند که به نوعی، از لحاظ جسمی  
یا روانی یا هر دو، مشکل جنسی داشته باشند و پزشک متخصص، تغییر 

جنسیت را برای بهبود وضع او مناسب تشخیص دهد.
 :مقایسه ای بین علمای شیعه و علما اهل تسنن 

اگر مقایسه ای در باب این موضوع، بین فقهای شیعه و اهل تسنن، داشته 
باشیم، خواهیم دید که علمای اهل تسنن، با اینکه در خیلی از مباحث 
مستحدثه، احکامی را صادر کرده اند، در این موضوع کمترین مباحث را 

داشته اند و تنها دو مقاله و چند فتوای را ارائه داده اند.
مثال در کشور عربستان، کتابی به نام فقه النواظر، چاپ شده است که تنها 
به دو استفتاء اکتفا می کند که آن هم اعالم حرام بودن تغییر جنسیت 
می باشد و در مورد آثار این مساله، مثل ازدواج، والیت، ارث و عناوین 

خانوادگی، هیچ بحثی از طرف علمای اهل تسنن بیان نشده است.
علمای اهل تسنن با اینکه در مورد استنساخ و شبیه سازی، بیش از بیست 

کتاب، نگاشته اند، در مورد تغییر جنسیت، فقط فتوا به تحریم آن داده اند.

- دلیل اهل سنت درباره تحریم تغییر جنسیت:
اهل تسنن به آیه ۱۱9 سوره نسا، استناد کرده اند در این آیه خداوند از 

قول شیطان می فرماید: به آنها دستور می دهم، خلق خدا را تغییر دهند.«
اما آن چه درباره شان نزول این آیه وارد شده این است که در صدر اسالم، 
در میان عرب جاهلیت رسم بوده اگر حیوانی مثل شتر، مثال پنج بار بچه به 
دنیا بیاورد، بعد از دنیا آمدن پنجمین بچه، دیگر سوار آن شتر نمی شدند و 
یا از گوشت آن نمی خوردند و با بریدن گوش و بیرون آوردن چشم حیوان، 
آن را در راه بت خود، قرار می دادند. آیه در بیان این است که این کار شما، 
تغییر در کار خداست، چون این حیوان برای استفاده بردن و سواری دادن 

آفریده شده است.
نه اینکه شما این حیوان را در راه بت خود قرار دهید، که این کار شما 

تغییر در کار خداست.
در واقع آن چه از آیه برداشت می شود؛ این است آیه شریفه، ناظر به بدعت 
و تشریع می باشد، یعنی اگر حالل خدا، حرام و حرام خدا حالل شود، 

بدعت محسوب می شو و مصداق تغییر خلق خدا است.
- دلیل فقهای شیعه برای جواز تغییر جنسیت:

فقهای، امامیه، معتقدند چون ما دلیلی برای تحریم این موضوع نداریم، 
اصل اباحه و اصل جواز، اجازه تغییر جنسیت را صادر می کند.

حتی اگر گفته شود، تغییر جنسیت حرام است، در مورد افرادی که دچار 
اختالل هویت جنسی هستد به خاطر تداوی و درمان، تغییر جنسیت، 

جایز می باشد.
البته الزم به ذکر است که چون تغییر جنسیت، مستلزم مقدمات حرام، 
مثل )نگاه و لمس کردن( می باشد، تا حالت اضطرار محرز و محقق نشود، 

جواز این کار صادر نخواهد شد.
ضمناً 9۰ درصد افرادی که دچار اختالف هویت جنسی هستند، مرد 

می باشند.
 :اقسام تغییر جنسیت 

اولین مورد کسانی هستند که از هر حیث سالم هستند، کسانی که هیچ 
مشکل و بیماری جسمی و روحی ندارند و با انگیزه های واهی، دوست دارند 
تغییر جنسیت دهند، طبیعی است که متخصصین پزشک روانی، به این 

افراد، جواز تغییر جنسیت نخواهند داد.
دومین قسم کسانی هستند که دارای جنسیت پنهان هستند، مثال فردی 

در ظاهر زن هست، اما حقیقتا مرد، می باشدو آلت تناسلی مردانه 
در حفره شکمی، پنها است، این افراد قابلیت تغییر 

جنسیت را دارند و به آنها اجازه این کار داده 
خواهد شد.

سومین نوع، افراد خنثی یا دو جنسی 
هستند که این افراد، هر دو آلت تناسلی 
مرد و زن را دارا می باشد که عمدتا در 
این حالت، آلت تناسلی مردانه از آنها 
برداشته می شود و شخص ملحق به 
زنان می شود و فقها نیز در مورد جواز 
تغییر جنسیت این افراد حکم داده اند.

چهارمین مورد، که محل نزاع و اختالف 
می باشد، افرادی هستند که خود را از لحاظ 

روحی، متعلق به جنس مخالف می دانند؛ یعنی 
مردی که از نظر ظاهر، هیچ مشکلی ندارد، فقط از 
حیث روانی، خود را متعلق به جنس مخالف می داند 
یا زنی که چنین مشکلی دارد، از بیماری های سخت 

روحی و روانی به حساب می آید، چون  روح و جسم 
این افراد با هم تطابق ندارد و در واقع دچار اختالل 

به  مراجعه  در صورت  افراد  این  هویت جنسی هستند، 
پزشک متخصص، و تایید آن، جواز تغییر جنسیت را از پزشک 
مربوطه دریافت می کنند و یا تغییر جنسیت، جسم خود را با روح 

و اعتقادش یکسان می کنند.
اگر کسانی که دچار اختالل هویت جنسی هستند، درمان نشوند، چه 

بسا راه های خطرناکی مثل خودکشی را تجربه خواهند کرد.
مراجع تقلید مانند امام )ره(، مقام معظم رهبری، آیت اهلل ا لعظمی 

سیستانی و دیگران به افرادی که روح و روان آنها با جسمشان، تطابق 
ندارند و دچار اختالف هویت جنسی هستند، اجازه تغییر جنسیت 

داده اند، اما فقهای اهل سنت و کلیسای مسیحیت، تغییر جنسیت، را برای 
افراد حرام دانسته و دلیل آن را تغییر در خلقت خدا می پندارند.

 :سواالتی که پیرامون تغییر جنسیت مطرح است 

آیا کسی تغییر جنسیت داده است بر فرزندان خود والیت دارد؟
آیا تغییر جنسیت زن یا مرد، بعد از ازدواج، در حضانت آنها نسبت به 
فرزندان خود تاثیرگذار است؟ آیا پدر، بعد از تغییر جنسیت، همچنان عنوان 

پدر را دارا می باشد؟ و بالعکس.
 آیا سهم االرث کسانی که تغییر جنسیت داده اند، بر اساس وضعیت فعلی 

آنها محاسبه می شود؟
شاید در بحث مسئولیت کیفری، این مساله بیشتر نمود پیدا کند، مثال در 
فقه، گفته شده است که اگر مردی قاتل زنی باشد و حکمش قصاص باشد، 
خانواده مقتول باید نصف دیه را به خانواده قاتل بدهند تا حکم قصاص اجرا 
شود، حال، اگر قاتل بعد از قتل، تغییر جنسیت داده است و زن شده است، 
آیا باید، نصف دیه را به خانواده قاتل تحویل دهد یا این حکم ملغی می شود.

و نیز در بحث ارتداد، اگر مردی مرتد شود، حکم آن اعدام است و اگر 
چنانچه زنی مرتد شود به حبس ابد محکوم می شود، حال، سوال این است 
مرد یا زنی که مرتد شده اند و بعد از ارتداد، تغییر جنسیت داده اند، حکم 

این افراد چگونه است؟
و یا اینکه مردی قبل از تغییر جنسیت، اسپرم خود را در بانک اسپرم، قرار 
می دهد، و بعد تغییر جنسیت می دهد و خود را به زن تبدیل می کند و 
اسپرم خودش را در رحم خود قرار می دهد در نتیجه این شخص صاحب 
فرزند می شود که در واقع، پدر و مادر او یکی می باشد، چونکه صاحب اسپرم 

و صاحب رحم، خود او است و... دهها فرض فقهی دیگر.
 :روش تغییر جنسیت 

  اصوالً در علم پزشکی تغییر جنسیت به دو روش انجام می  شود. یک روش 
هورمون درمانی است که غالباً افرادی موضوع این درمان قرار می  گیرند که 
عالئم جنسی بدنی آنها با گرایشات جنسی روانیشان هماهنگ و همسو 
نیست. پزشکان با تقویت هورمون جنسیتی که عالئم آن در بدن شخص 
ظاهر است، تالش می  کنند که بین بدن و روان او توافق و هماهنگی ایجاد 
نمایند. عالوه بر این، این روش می  تواند در تمیز غالبیت جنسیتی بر 
جنسیت دیگر در خنثای بدنی نیز استفاده شود زیرا در خنثای بدنی نیز قبل 
از برداشت عالئم یکی از دو جنسیت، باید برای پزشک جراح اثبات شود که 
بقاء عالئم کدام جنسیت برای شخص مناسب تر و مفیدتر است و هورمون 

درمانی می  تواند در تشخیص جنسیت مناسب به جراح کمک نماید.

برتری روح بر جسم
]وضعیت تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق[

اشاره:
مسایل  از  جنسیت،  تغییر 
در  و  نداشته  وجود  سابقاً  که  می باشد  مستحدثه 
کتاب های فقهی علمای قدیم، نیز بحثی در این رابطه مطرح نشده است. از 
سال 136۴ تا امروز، یک تحول فقهی،  حقوقی و پزشکی در مورد این موضوع اتفاق افتاده است و 
مباحث و مقاالت زیادی از سوی فقها در این زمینه ارائه شده است.
بزرگانی همچون آیات عظام مومن، خرازی، مشکینی، سید محمد صادق صدر، محمد آصف محسنی، بجنوردی 
و دوزدوزانی، در این موضوع به طرح دیدگاه فقهی، حقوقی و پزشکی پرداخته اند. همچنین، حدود 250 استفتاء 
در این زمینه از مراجع عظام صادر شده است. در مورد جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت به صورت کلی، نمی توان، 
جواب مثبت و یا جواب منفی داد، چون که تغییر جنسیت، دارای انواع و اقسامی است که حکم هر کدام نیز 
متفاوت می باشد؛ بنابراین باید، ابتدا، انواع تغییر جنسیت را شناخت تا حکم آن را نیز بیان کرد. )دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی(

مصطفی سلیمانی "

mostafasoleymani110@gmail.com
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راه دوم انجام تغییر جنسیت، جراحی است. در این روش شخص به 
جنسیتی ملحق می  شود که در نتیجه آزمایشات برای پزشک متخصص، 
هماهنگی و توافق آن نسبت به بدن و روان شخص بیشتر است. در نتیجه، 
در این روش، عالئم جنسی بدنی خنثای روانی برداشته می  شود و برای 
او عالئم مصنوعی جنسیتی درست می  شود که او به آن جنسیت ملحق 
شده است )همانگونه که در پرونده “سالی“ گذشت(، در اشخاص خنثای 
بدنی نیز ممیزی یکی از دو جنس نامناسب نسبت به وضع و تمایالت 
روانی شخص برداشته می  شود و عالئم بدنی جنسیت مناسب جایگزین 
می  گردد. پس، به دو روش، هورمون درمانی و جراحی، تغییر جنسیت 

انجام می  شود.
  وضع حقوقی تغییر جنسیت 

مراد از وضع حقوقی تغییر جنسیت این است که، با توجه به سکوت 
قانونگذار و فقدان نص قانونی در حقوق ایران، آیا تغییر جنسیت

برمبنای اصول و قواعد حقوقی، امری مجاز و مشروع است یا امری 
نامشروع و ممنوع است؟ درباره مشروعیت یا ممنوعیت تغییر جنسیت 
نظریه کسانی که موضوع را مورد بحث قرارداده اند، متفاوت است که در 
مجموع می  توان نظریات را به سه گروه، ممنوعیت مطلق، مشروعیت 
مطلق و مشروعیت مشروط تقسیم نمود که عمده دالیل این نظریات 

بررسی می شود.
الف( نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت

یکی از دالیل نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت، عبارت از این است که 
مجاز بودن تغییر جنسیت مستلزم مجاز بودن برداشت و از بین بردن 
اعضایی است که از بدن شخص موضوع تغییر جنسیت برداشته می شود 
تا اعضای مصنوعی جنسیت مخالف در جای آن گذاشته شود، در حالیکه، 
حرمت و ممنوعیت از بین بردن اعضاء بدن از ضروریات است و کسی 
نمی  تواند با از بین بردن عضوی از بدن خود به خویش یا با از بین بردن 
اعضاء بدن دیگری به او صدمه وارد کند. در نتیجه، تغییر جنسیت عملی 

نامشروع است.)مدنی تبریزی، ۱۴۱۶ ه ق، ص ۴9(.
در این دلیل می توان مناقشه نمود زیرا به استناد این دلیل در صورتی 
می  توان تغییر جنسیت را بطور مطلق ممنوع دانست که ضرورت ایجاب 
نکند. اگر شخصی درنتیجه بیماری روانی یا جسمانی ناچار به برداشت 
عضوی از اعضاء بدن خویش شود، قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد 
اضطرار و ناچاری، حاکم بر این دلیل می  شود و در نتیجه، برداشت یا ازبین 
بردن عضوی از بدن در موارد ناچاری امری مشروع است و به استناد دلیل 

مذکور نمی  توان تغییر جنسیت را بطور مطلق ممنوع تلقی نمود.
دلیل دیگر نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت، غیرمقدور بودن آن است 
زیرا خداوند انسان را مذکر و مؤنث آفریده است و هیچ قدرتی نمی  تواند 
مذکری را به مؤنث یا بالعکس تغییر دهد. در نتیجه، اگر بوسیله مثالً عمل 
جراحی عالئم جنسیتی شخصی برداشته شود و یا با تزریق دارو موی 
صورت مردی ازاله شود و پستان او بزرگ گردد، این شخص در واقع 
تبدیل به مؤنث نشده است. بر عکس، رویاندن مو در رخسار مؤنثی و 
کوچک کردن پستان او و غیره، بوسیله تزریق دارو، موجب تغییر جنسیت 
او به جنس مذکر نمی  شود. بعبارت دیگر، تغییر موضوع مذکر به مؤنث یا 
بالعکس امری غیرمقدور و ناشدنی است و چون موضوع تغییرناپذیر است، 
حکم آن نیز ثابت و غیر قابل تغییر است. این دلیل نیز غیر قابل اعتماد 
است زیرا به استناد این دلیل نیز نمی  توان تغییر جنسیت را بطور مطلق 
غیرمشروع دانست، چون موضوع مورد بحث، تغییر جنسیت تمام افراد 

بشر نیست. در علم پزشکی نیز اعتقاد بر این نیست که تمام افراد 
قابل تغییر جنسیت نیستند، بلکه افرادی که به نوعی خنثی 
می  باشند، موضوع تغییر جنسیت می  باشند. بنابراین، غیر مقدور 

بودن تغییر جنسیت، شامل تمام افراد نمی  شود، بلکه فقط شامل افرادی 
می  شود که گرایشات جنسی روانی آنها با عالئم جنسی بدنشان هماهنگ 
و همسو است که اکثر انسانها در این گروه می  باشند و این گروه خارج از 
موضوع می  باشند. همانگونه که بعضی از فقهاء )طباطبایی، ۱۴22 ق، ص 
۶۴2(، از ظهور آیات استفاده نموده اند: خداوند انسان را مذکر و یا مؤنث 
آفریده است. در نتیجه، کسی که دارای عالئم جنسی هر دو جنس مذکر 

و مؤنث است یکی از این عالئم اصلی و دیگری زائد است.
بنابراین، مراجعه به متخصص جهت تشخیص جنسیت اصلی و از 
بین بردن عالئم جنسیت غیر اصلی در خنثای بدنی و خنثای روانی نه 
تنها امری ممنوع نمی  تواند باشد بلکه امری شایسته و پسندیده است. 
همانطوریکه بعضی )سوارتز،۱99۷(، ضمن قبول انحصار جنسیت بشر در 
مذکر و مؤنث، اظهار نموده اند: تعیین جنسیت در زمان والدت شخص یک 
پیشگویی است که در مورد خنثای بدنی یا روانی این پیشگویی نادرست 
بوده است و در پیشگویی جنسیت آنان اشتباه شده است، هر چند این 
پیشگویی در اغلب موارد با واقع منطبق است. عالوه براین، موضوع مهم 
دیگر مالک تعیین جنسیت است که تا سال ۱9۷۰ دانشمندان معتقد 
بودند که مالک تشخیص جنسیت فقط عالئم ظاهری بدن نیست بلکه 
در تعیین جنسیت یک شخص باید آلت تناسلی، وجود بیضه یا تخمدان 
و کروموزوم او را در نظر گرفت ولی بعد از تاریخ مذکور عالوه بر عناصر 

مذکور، شکل مغز شخص را نیز مؤثر در تعیین جنسیت می  دانند.
دلیل دیگر عدم مشروعیت تغییر جنسیت، همانگونه که بعضی معتقدند 
)کاتوزیان،۱۳۷2، ص ۱۷۵(، مخالفت آن با مصالح عمومی  است زیرا: 
“قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می  کند، تنها به خاطر 
حفظ منافع او وضع نشده است، هدف مهم اینگونه قواعد تأمین مصالح 
عمومی است. به همین جهت اشخاص نمی  توانند بر خالف آنها با یکدیگر 
توافق کنند. چنانکه به وسیله قرارداد نمی  توان تابعیت یا جنسیت کسی 

را تغییر داد“.
این دلیل نیز در صورتی داللت بر عدم مشروعیت تغییر جنسیت می  کند 
که در علم پزشکی تغییر جنسیت مشروط به شرائطی نباشد و هرکس 
که اراده تغییر جنسیت خود کند، درخواست او پذیرفته شود ولی اگر 
تغییر جنسیت مشروط به شرایط شود، همانطوریکه در بیشتر کشورها 
مقررات و شرایط خاصی در این باره تصویب شده است، مغایرتی با مصالح 
جامعه نخواهد داشت. بنابراین، تمام دالیل معتقدان به عدم مشروعیت 
تغییر جنسیت، از موضوع منصرف است و به استناد این دالیل نمی  توان 
بطور مطلق تغییر جنسیت را غیرمشروع دانست، بلکه این دالیل مواردی 
را شامل می  شود که تغییر جنسیت برای شخص مضر و آسیب رسان 
باشد و او به صرف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند ولی در 
مواردی که تغییر جنسیت بعنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و دارای 
منفعت عقالیی مشروع انجام می  شود، دالیل یاد شده نمی  تواند داللت بر 

ممنوعیت آن نماید.
ب( نظریه مشروعیت تغییر جنسیت

در مقابل نظریه مخالف پیشین، نظریه دیگری ابراز شده است که بر مبنای 
آن تغییر جنسیت بطور مطلق مجاز و مشروع است که عمده دالیل آن 
مورد بررسی قرار می  گیرد: یکی از دالیل نظریه مشروع بودن مطلق تغییر 
جنسیت، اصل اباحه و عدم دلیل بر حرمت آن از طرف شارع است، چون 
اصل جواز، تصرفات است مگر این که 
داشته  وجود  ممنوعیت  بر  دلیلی 
باشد و دلیلی نیز بر حرمت آن 
در شریعت وجود ندارد. پس، 
چنین عملی ظاهراً مشروع 
خمینی،  )موسوی  است 
و  ص۶2۶  ق،  ۱۴۱۵ه 
ص  ق،  ۱۴۱۵ه  مؤمن، 

.)۱۰9
در این دلیل می  توان مناقشه 
نمود زیرا درست است که از طرف 
قانونگذار دلیل خاصی دال بر عدم 
جواز و ممنوعیت تغییر جنسیت وارد 
نشده است ولی چون تغییر جنسیت 
پزشک  و  است که شخص  یک عمل 
متخصص آن را انجام می  دهند، باید دید 
که آیا انجام هر عملی مجاز است یا مشروعیت 
انجام هر عملی مشروط به شرایطی است؟ در باب 
اجاره اشخاص و نیز شرط فعل، که از اعمال حقوقی 
بارز و مشهوری است که موضوع آن انجام فعل است، 
همانطوریکه صاحب نظران )انصاری، ۱۴۱۰ ق، ص۵ و حلی، 
۱۴۱8 ق، ص28۶(، اظهار نموده اند: عمل مورد اجاره یا 
مشروط باید دارای منفعت عقالیی مشروع و قابل اعتناء باشد. 
بنابراین، اگر شخصی بدون مشکل بدنی و یا روانی قابل توجه، 
اقدام به تغییر جنسیت خود نماید، چون این عمل نه تنها 
دارای منفعت مشروع قابل توجه عقالیی نیست، بلکه شخص 
را گرفتار بحران روحی و روانی می  نماید، می  توان به استناد این 

عمومات، انجام آن را نامشروع تلقی نمود.
دلیل دیگری که می  توان برای مشروعیت مطلق تغییر 

جنسیت به آن استناد کرد، قاعده “الناس مسلطون علی انفسهم“ می  باشد، 
همانگونه که بعضی )مؤمن، همان، ص ۱۶۳(، برای صحت فروش اعضاء 
بدن به آن استناد کرده و معتقدند: چون این قاعده در سیاق قاعده سلطه 
مردم بر مالشان است، در نتیجه، همانگونه که مردم حق دارند در مالشان 
هر تصرفی بکنند، می  توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرفی را که بخواهند، 
انجام دهند و یکی از تصرفات مجاز به استناد این قاعده، تغییر جنسیت 
است. هر چند این قاعده عیناً در روایت وارد نشده است ولی می توان آن 
را از روایات وارده در باب نکاح باکره رشیده، اصطیاد نمود: بعنوان مثال 
در صحیحه فضیل بن یسار و محمدبن مسلم و زراره و بُرید بن معاویه 
از حضرت باقر علیه الّسالم نقل شده است: زنی که مالک خودش است، 
سفیه و مولی علیها نیست، ازدواج او بدون اذن ولی نافذ است. بنابراین، 
در حجیت این قاعده نمی توان مناقشه نمود، ولی از جهت مفهوم قاعده 
و همچنین تطبیق آن بر مورد، می  توان مناقشه نمود، زیرا اوالً از جهت 
مفهوم قاعده، مفهوم آن این نیست که انسان بر خود والیت و حاکمیت 
دارد، همانگونه که بر اموال خود حاکم است بلکه آنچه در باب روایت نکاح 
باکره رشیده وارد است که اگر او مالک خویش است، می تواند مستقاًل 
ازدواج نماید. ظاهر در این است که اگر می  تواند امور خود را اداره کند و 
مصلحت و غبطه خود را تأمین نماید، می  تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید. 
همانطوریکه اهل نظر )انصاری، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۱۷(، نیز قاعده را اینگونه 
تفسیر نموده اند. در نتیجه، از لحاظ مفهومی ، داللت این قاعده بر سلطه 

انسان بر خودش مخدوش است.
ثانیاً بر فرض قبول این که، این قاعده داللت بر سلطه انسان برخود دارد 
و سیاق آن مانند سیاق قاعده سلطه بر اموال است، باز نمی  توان به استناد 
این قاعده تغییر جنسیت را بطور مطلق مشروع دانست، زیرا همانگونه 
که بعضی )خویی، بی تا، ص ۱۰2(، معتقدند: قاعده سلطه ُمّشرِع نیست 
و مالک هر تصرفی و لو غیرعقالیی و اسرافی، نمی  تواند در مال خود انجام 
دهد بلکه باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقالء متعارف و معقول باشد. 
در نتیجه، قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار می  گیرد 
و فقط اشخاص می  توانند تصرفی در بدن و نفس خود کنند که عقالیی 
است، در حالی که، تغییر جنسیت شخصی که تمایالت جنسی روانی او 
مطابق با عالئم جنسیتی بدنی او است، از دیدگاه عقالء تصرفی نامعقول و 
نامتعارف است. عالوه بر این، بر فرض اینکه قاعده سلطه ُمشرِّع باشد، در 
این صورت نیز قلمرو آن محدود به تصرفاتی است که دارای نفع عقالیی 
است زیرا به استناد اصول و قواعد مسلّم حقوقی و سیره عقالء، تصرفات لغو 
و زاید و یا دارای مفاسد اجتماعی یا شخصی، مشروع و مورد حمایت قانون 
نیست. بنابراین، اطالق قاعده سلطه به این عمومات مقید به تصرفات مفید 
یا حداقل تصرفات فاقد مفاسد اجتماعی یا شخصی می شود. در نتیجه، 
به استناد این دالیل نیز نمی توان تغییر جنسیت را بطور مطلق مشروع 

و مجاز محسوب نمود.
ج( نظریه مشروعیت مشروط

نظریه دیگری، که در مورد وضعیت تغییر جنسیت ابراز شده است، 
مشروعیت مشروط است زیرا مشروعیت هر عملی، همانگونه که در ماده 
2۱۵ قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت 
مشروع عقالیی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع 
است که خواهان دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر 
جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد. در اکثر نظامهای 
حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت 
را مشروع اعالم نموده اند، مشروعیت آن را منوط به وجود شرایطی کرده 
اند. شاید ادعا شود که اگر مشروعیت تغییر جنسیت، مشروط به شرایطی 
شود، مشروعیت آن از واضحات و مسلّمات است، زیرا به استناد قاعده 
“الضرورات تبیح المحظورات“ و حدیث رفع، هر عمل ممنوع و غیر قانونی، 
در شرایط اضطرار، مباح و قانونی می شود. ولی این ادعا ناشی از عدم درک 
درست و صحیح موضوع و شرایط تغییر جنسیت است، زیرا اوالً قاعده 
مزبور در مواردی جاری است که اول منع قانونی وجود داشته باشد و 
شخص در شرایط اضطرار قرار گیرد، بعد این قاعده از او رفع حرمت یا 
ممنوعیت می نماید ولی بعد از خروج از شرایط اضطرار، ادله حرمت دوباره 
حاکم می شود، در حالی که نسبت به افراد واجد شرایط تغییر جنسیت بر 
مبنای نظریه مشروعیت مشروط به وجود شرایط خاص، اصالً ممنوعیت 
و حرمتی وجود ندارد که قاعده مزبور آن را رفع نماید. به همین جهت نیز 
مفتی مصر معتقد به وجوب تغییر جنسیت نسبت به افراد خنثای فیزیکی 
یا بدنی شد، در صورتی که قاعده اباحه شدن ممنوعات در شرایط اضطرار 
برای مضطر فقط اباحه یا اختیار می آورد و نمی توان از این قاعده استفاده 
وجوب یا لزوم نمود. ثانیاً موضوع مورد بحث فراتر از شرایط اضطراری است 
زیرا ممکن است شخصی با وجود داشتن شرایط تغییر جنسیت، در حالت 
اضطرار قرار نگیرد. به همین جهت در توصیه ها و مقررات نمونه تغییر 
جنسیت، آن نه به عنوان یک راه درمان بلکه به عنوان یک حق توصیه 
شده است. بنابراین، مشروعیت تغییر جنسیت مشروط به وجود شرایطی 
در متقاضی است نه از باب ادله حالت اضطرار بلکه از لحاظ علم پزشکی 
این شرایط الزم است تا برای پزشک، موضوع معالجه فراهم شود و از لحاظ 

علم حقوق نیز این شرایط الزم است تا مورد حمایت قانون قرار گیرد. 
)برگفته و تلخیص از: »غییر جنسیت و پیامدهای حقوقی آن«، مجله 
تحقیقات حقوقی، زمستان۱۳82. شماره۵. »تغییر جنسیت از منظر فقهی 
و حقوقی«، مجله معرفت )علمی-ترویجی( )مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی(، شماره۳۶.(
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»تغییر جنسیت آری یا نه؟« در گفتگو با آیت اهلل العظمی میرزا یداهلل دوزدوزانی تبریزی:

تغییر جنسیت خنثای غیر مشکله که جنسیتش به وسیلۀ 
نشانه های معتبر مشخص شده، جایز است!

»تغییر جنسیت، آری یا نه؟« نام کتابی است که حاصل دروس خارج فقه آیت اهلل العظمی دوزدوزانی تبریزی است که به بررسی فقهی 
عمل تغییر جنسیت، از نظر فقه شیعی می پردازد. به محضر ایشان رسیدیم تا نظرات فقهی ایشان را در این موضوع به صورت دقیق تر 
جویا شویم. ایشان تغییر جنسیت را برای کسانی که جنسیت آنها معلوم است و از نظر جسمی سالم هستند، حرام می داند و قائلند 
در صورت انجام این عمل، هیچ اثر شرعی جدیدی بر شخص بار نمی شود و جنسیت بدو تولدش را دارد. نظرشان این است که: تغییر 
جنسیت خنثای غیر مشکله که جنسیتش به وسیلۀ نشانه های معتبر مشخص شده، جایز، بلکه در مواردی که به انجام وظایف شرعی 

او کمک می کند، واجب است و در واقع، آن را تعیین جنسیت باید نامید.
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تغییر جنسیت از دیدگاه حضرتعالی چه تعریفی 
دارد و منشأ این بحث از کجا ناشی شده است و 

فقه چگونه بدان می پردازد؟
جنسیت افزون بر جنبة جسمی، جنبة روانی نیز دارد که از 
آن، تعبیر به هویّت جنسی می شود و ادراک فرد از جنسیت 
خود و تمامی افکار، احساسات و رفتارهای مرتبط با رضایتمندی 

جنسی است.
اگر شخص از جنسیت فیزیکی خود ناراضی و خواستار تغییر 
آن  باشد؛ دچار اختالل نارضایتی جنسیتی شده و ممکن است، 
به این نتیجه برسد که خود را به دست متخّصص روانشناس 
بسپارد تا در روحّیه و عملکرد جنسی اش اصالحاتی انجام دهد 
یا به پزشک مراجعه کند تا در بدنش تغییراتی به وجود آورد و 

جنسیتش را تغییر دهد.
به مجموع عملیاتی که ظاهر فرد را به صورت جنس مخالفش 

درمی آورد، اصطالحاً عملیات تغییر جنسیت گفته می شود.
بحث فقهی این موضوع از این قرار است که:

در برابر پرسش از تغییر جنسیت، ممکن است فقیه به جواز 
مطلق یا عدم جواز مطلق آن قائل شود و یا به یکی از دو تفصیل 

زیر فتوا دهد:
تفصیل میان حالت ضرورت و عدم آن، مثالً در صورت وجود 

بیماری روانی و روحی جایز باشد،
تفصیل بین خنثی و غیر خنثی که برای اولی جایز و برای 

دومی جایز نباشد.
بحث در حکم تغییر جنسیت در سه حالت زیر حکم خاّص 

خود را داراست:
اّول، کسانی که جنسیت آنها معلوم است و از نظر جسمی 

سالم هستند.
دوم، خنثای غیر مشکله)دوجنسه های کاذب( که جنسیت آنها 

به وسیلة نشانه های معتبر قابل تشخیص است.
سوم، خنثای مشکله)دوجنسه های حقیقی( که جنسیت آنان با 

عالئم معتبر قابل تشخیص نیست. 
حکم فقهی شما در تغییر جنسیت کسی که 
جنسیتش معلوم و از نظر جسمی سالم است، 
چیست؟ شبهاتی که در این میان وجود دارد را چگونه 

پاسخ می دهید؟
گروهی بر این باورند که چون دلیلی بر حرمت ذاتی تغییر 
جنسیت نداریم، تغییر جنسیت افرادی که از نظر جسمی 
سالمی هستند، جایز است؛ زیرا »کلُّ شیءٍ هو لََک َحالٌل َحّتی 

تَعلََم أَنَّه َحراٌم بِِعیِنه«)وسائل الشیعه، ج۱۷، ص89(
اما در مقام تحقیق دالیلی وجود دارد که تغییر جنسیت را منع 

می کنند که به ذکر آنها می پردازیم. 
- دلیل اّول: آیات قرآن

اولین دلیل برای عدم جواز تغییر جنسیت، قرآن است که به دو 
آیه از آن استدالل می شود.

آیه نخست؛ »وال تلقوا بأیدیکم إلی الّتهلکة«]بقرة/۱9۵[. "باء" 
در این آیه تأکیدی است، زیرا اگر آن را سببیه بدانیم، نیاز به 
تقدیر واژگانی در آیه پدید می آید که خالف اصل است و نیز 
واژه »القاء« در آیه از باب افعال آمده و متعّدی است، پس نیازی 
به حرف واسط تعدیه که باء سببیه باشد، ندارد و مراد از »ید« 
نیز در آیه به قرینة آیات دیگر]فتح/۱۰ و مائدة/۶۴[  قدرت و 
استطاعت است. شاهد این معنا آیات پیش از آیة مورد بحث 
هستند که در باب جهاد می باشند که مالحظة آنها و توّجه 
به صدر و ذیل آیه مورد بحث، روشن می شود که مقصود آیه: 
»قوای خودتان را به هدر ندهید و فاسد و ضایع نسازید.« است 
که شامل قوای اجتماعی و بدنی می شود، مثل از بین بردن 
نفس، اعضای مهم و اصلی بدن، مانند چشم و دست و پا و 

اعضای تناسلی و تغییر جنسیت...
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: بر اساس شأن 
نزول آیه و اینکه مربوط به جهاد است، مقصود آیه از بین بردن 
قوای اجتماعی است و نمی توان حکم آن را به دیگر موارد، مثل 

ضایع کردن اعضای بدن و... تعمیم داد.
ما در جواب می گوییم: در علم اصول ثابت شده که شأن نزول 

و مورد، مخّصص عموم حکم نیست.
بر اساس این آیه، کسی حق ندارد قوا، اعضای اصلی، حواّس 
پنجگانه و قوای جنسی خود را نابود یا با تغییر جنسیت خود را 

عقیم سازد، چون این  کار از مصادیق از بین بردن قواست.
آیه دوم؛ قرآن، روش شیطان را در منحرف ساختن انسان ها 
چنین بیان می کند: نخست از نظر فکری آنان را گمره کرده و 
سپس با وعده و وعید، ایشان را مشغول می-سازد و در مرحلة 
عمل به آن ها فرمان می دهد تا گوش حیوانات را ببرند با شکنجة 
حیوانات بی چاره لّذت ببرند، سپس دستور به تغییر در خلقت 
می دهد]نساء/۱۱9-۱۱8[. ترتیب آیات داللت دارد که مراد از 
تغییر در خلقت، تغییر در آفرینش انسان ها، مثل عقیم کردن 

مردان است که در روزگاران گذشته رایج بوده است.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: تقابل دو واژه 
یِن َحِنیفاً فِطَرَت  "فطرت" و "خلق اهلل" در آیة »َفأَقِم وَجَهَک لِلدِّ
َِّتی َفَطَر النَّاَس َعلَیَها اَل تَبِدیَل لَِخلِق اهللِ«]روم/۳۰[ که  اهللِ ال
معنای دین می دهند، نشان می دهد که عبارت »خلق اهلل« در 

آیه مورد بحث نیز به معنای دین خداست.
ما در جواب می گوییم: معنای »فِطَرَت اهللِ« در آیه مورد 
استشهاد، »أَلِزم فطرَت اهلل« است، یعنی ملتزم به فطرتی باشید 
که خدا شما را بر آن سرشته است، و »اَل تَبِدیَل لَِخلِق اهللِ« به 
ُق التَّبدیَل« می باشد، یعنی مطابق نهاد خود که  معنای »ال یََتَحقَّ

قابل تغییر نیست، حرکت کنید و ملزم به آن باشید.
بنابر این، یکی از مصادیق دستور آیه، التزام به شهوت انسانی 
است که جزئی از فطرت و خلقت انسان می باشد و آیه فرمان 

می دهد که نباید آن را ضایع و تباه کرد.
همچنین مقابلة »َخلَق اهلل« در آیه با »آذاَن األَنعام« قرینه است 
بر معنایی که گفته شد؛ البته عموم »خلق اهلل« شامل غیر انسان 
نمی شود، چون قطعاً مراد تغییر در زمین و کوه و محیط زیست 

نیست.
اگر کسی این تفسیر را قبول نکند، نهایت امر این است که 
باید آیه را مطلق دانست و معنای جامعی برای آن قائل شد 
که خلقت ظاهری)اعضای بدن( و باطنی و معنوی یعنی دین 

فطری را در بر بگیرد.
نتیجه اینکه انجام عمل تغییر جنسیت، در کسی که جنسیتش 
معلوم و از نظر جسمی سالم است، جایز نیست، چون ضایع 
ساختن قوایی است که خدا در ذات انسان قرار داده و تغییر 

حرام در خلقت است.
دلیل دوم: عدم امکان تغییر جنسیت

۱- امکان تغییر جنسیت در قرآن
قرآن امکان تغییر جنسیت را نفی می کند، چون بر اساس 
آن، پسر و دختر شدن فرزند در اختیار بشر نیست و منحصراً 
خداست که به هر کس بخواهد پسر یا دختر می دهد]شوری/۴9 
و ۵۰[ که اگر تغییر جنسیت، ممکن باشد، انحصار موجود در 

آیه، بی معنا خواهد بود.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: آیه تعیین 
جنسیت ابتدایی را در انحصار خدا دانسته و امکان تغییر بعدی 

را نفی نمی کند.
ما در جواب می گوییم: بحث بر سر امکان ایجاد تغییر در نوع 
و ذات است، نه عوارض. جنسیت مثل بینایی و نابینایی نیست 
که اثری در نوع انسان نداشته باشد، انسان به دو نوع مرد و زن 
تقسیم می شود و آیة می فرماید که تعیین این دو نوع، هبه و 

بخششی از سوی خدا و در انحصار اوست.
2- امکان تغییر جنسیت در عالم تکوین

در عمل تغییر جنسیت هیچ یک از عالئم سه گانه ظاهری، 
مثل شکل و ظاهر چهره، آلت و غدد جنسی؛ باطنی، مثل 
حیض دیدن و توانایی بارداری در زنان و تولید اسپرم و توانایی 
بارورسازی در مردان و نشانه های ژنتیکی، مثل کروموزوم های 

جنسی؛ به طور حقیقی و کامل تغییر نمی کند؛ زیرا:
آلت تناسلی زنانی که می خواهند جنسیت خود را به مرد تغییر 
دهند، نعوظ طبیعی ندارد و آلت تناسلی زنانة مردانی که به زن 
تغییر جنسیت می دهند، بیشتر شبیه حفره ای است که بهترین 

تعبیر برای آنها، اسباب بازی است، نه عضو طبیعی!

در خواّص باطنی هم ظاهراً برای مردانی که به زن تغییر 
جنسیت می دهند، رحم ساخته نمی شود و قابل پیوند نیست، 
تخمک طبیعی ندارند و حیض نمی بینند. در حالت عکس هم، 

بیضه، طبیعی نیست و قابلیت تولید اسپرم ندارد.
در مرحلة سوم باید کروموزوم های جنسی تمام سلول ها تغییر 
کند که غیر ممکن است. تغییراتی که در دیگر عالئم تکوینی و 
ظاهری انجام می گیرد، نیز نیمه کاره و ناتمام هستند و کسی که 
چنین عملی را انجام می دهد فقط عقیم شده و کمی ظاهرش 
را آرایش کرده، در حالی که جنسیتش به حال خود باقی است.
گیرد،  انجام  عملی  چنین  کسی  روی  اگر  اینکه  نتیجه 
جنسیتش تغییری نکرده، ولو اینکه ظاهر جنس مخالفش را 

پیدا کرده باشد.
دلیل سوم: حرمت تشّبه به جنس مخالف

ثابت شد تغییر جنسیت حقیقی در اثر عمل تغییر جنسیت 
پدید نمی آید؛ پس این عمل، مشمول ادلة حرمت تشّبه به 

جنس مخالف است.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: تشّبه زمانی 
صدق می کند که مشّبه، به حال خود باقی باشد، یعنی مرد، 
لباس زنانه بپوشد و مثل آنها آرایش کند، در حالی که مرد است 
یا برعکس، اما در بحث تغییر جنسیت، جنسیت شخص تبدیل 
شده و موضوع از بین رفته است، پس، نمی توان حرمت تشبه به 

جنس دیگر را دلیل حرمت تغییر جنسیت گرفت.
ما در جواب می گوییم: ثابت شد که تغییر جنسیِت واقعی 
و حقیقی محال است، مگر اینکه معجزه ای مثل آنچه از امام 
حسن مجتبی علیه الّسالم نقل شده)مناقب، ج۴، ص 9(، واقع 

شود. 
 نقش اضطرار در جواز تغییر جنسیت چگونه 
است؟ آیا اضطرار می تواند در این موضوع نقشی 

تأثیرگذار داشته باشد؟ 
گاهی اختالل روانی نارضایی جنسی به حّد اضطرار می رسد 
تا جایی که فرد ممکن است خودکشی کند و گروهی به دلیل 
اضطرار به وجود آمده، حکم به جواز عمل تغییر جنسیت بدهند.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: آمار نشان 
می دهد که درصد معتنابهی از کسانی که تغییر جنسیت 
داده اند، پس از مّدت کوتاهی پشیمان شده و دچار مشکالت 
شدیدتر روانی می شوند، تا جایی که نود درصد آنان تا دو سال 

پس از عمل، اقدام به خودکشی می کنند.
بنابر این، نمی توان عمل تغییر جنسیت را درمان قطعی این 
اختالالت دانست و برای رفع اضطرار پدید آمده و درمان آن، 

فتوا به جواز آن داد.
نتیجه اینکه بهترین راه درمان چنین اشخاصی، رجوع به 
روانشناسان متدین و ماهر و کارشناسان مذهبی و درمان روحی، 
روانی یا هورمونی است و انجام عمل تغییر جنسیت برای ایشان 

حرام می باشد.
نظر فقهی حضرتعالی در زمینه تغییر جنسیت 

در خنثای مشکل چیست؟
هر عضو جنسی خنثای مشکله قطع شود، اصل بر اصلی نبودن 

 تغییر جنسیت برای کسانی که جنسیت آنها 
معلوم است و از نظر جسمی سالم هستند، حرام 
است و در صورت انجام این عمل، هیچ اثر شرعی 

جدیدی بر شخص بار نمی شود و جنسیت بدو 
تولدش را دارد.

 تغییر جنسیت خنثای غیر مشکله که 
جنسیتش به وسیلۀ نشانه های معتبر مشخص شده، 
جایز، بلکه در مواردی که به انجام وظایف شرعی او 
کمک می کند، واجب است و در واقع، آن را تعیین 

جنسیت باید نامید.
 تغییر جنسیت در خنثای مشکله که جنسیت او 
با عالئم معتبر قابل تشخیص نیست، تأثیری ندارد و 
در هر حال باید احکام خنثای مشکله را رعایت کند. 
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آن است و نمی توان آن را اهالک و یا تغییر خلقت و حرام 
دانست، چون تغییر خلقت نوعیه حرام است و معلوم نیست 
که نوع چنین شخص چیست تا گفته شود که در اثر عمل، 
جنسیت حقیقی زائل شده، پس اصل، عدم حرمت تغییر 

جنسیت چنین شخصی است.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: علم اجمالی 
داریم که تکلیف، قطع نکردن عضو اصلی و تغییر ندادن خلقت 
نوعیه است و در خنثای مشکله، علم اجمالی داریم که یکی از 
دو آلت تناسلی، جزو خلقت اصلی است، بنابر این، یک عضو، 
محکوم به عدم جواز قطع می باشد و چون نمی دانیم کدام یک 
است، نه تنها قطع هر دو عضو با هم، بلکه قطع هر یک به تنهایی 
نیز جایز نیست، چون عضو زائد از عضو اصلی قابل تشخیص 

نیست.
ما در جواب می گوییم: حکم، دائر مدار واقع نیست، چون 
حرمت تغییر خلقت در جایی است که شخص بداند تغییر 
خلقت می دهد، در حالی که در خنثای مشکله، معلوم نیست 
کدام عضو واقعی است که حکم حرمت تغییر خلقت بر آن بار 

شود، گرچه وجه ضعیفی دارد ولی کالم بی اساسی نیست.
اما حق مطلب این است که: احکام الهی نوعاً مربوط به واقع 
هستند و دانستن و ندانستن تأثیری در آنها ندارد و مربوط به 

ظاهر نیستند.
در عین حال پس از برداشتن هر یک از دو آلت تناسلی در 

خنثای مشکله، باز هم احکام خنثای مشکله را باید رعایت 
کند.

هیچ دلیل شرعی بر اعتبار احساسات در تعیین جنسیت 
وجود ندارد تا گفته شود که اگر پس از تغییر جنسیت، حّس 
آن جنسیت را یافت، جنسیتش تغییر کرده، اما اگر چنین 
احساساتی پیدا نشود، کار بیهوده ای انجام شده و همانند پیش 
از عمل جّراحی، خنثای مشکله هستند، زیرا اگر حکم دایر 
مدار حس باشد، پیش و پس از عمل جّراحی فرقی با هم 

ندارند. 
نشانه های جنسیت در افراد خنثی چیست؟

نشانه هایی برای تشخیص جنسیت خنثی ذکر شده است 
که در صورت وجود یکی از آنها، خنثی تبدیل به غیر مشکله 
شده و جایز است با عمل جراحی، جنسیت اصلی خود را 

آشکار کند:
۱ و 2- از روایات معتبر استفاده  شده که "وجود البول" و 
"سبق البول"، عالمت جنسیت هستند؛ یعنی اگر ادرار فقط 
از یک آلت جریان یابد، شخص خنثی به جنسیت آن ملحق 
می شود و بر فرض جریان آن از هر دو، شروع جریان، از هر 

کدام باشد، بر اساس آن حکم می شود.
۳- از روایتی مرسله برداشت شده که اگر جنسیت، با دو 
عالمت قبل قابل تشخیص نباشد، تأّخر البول)پایان جریان ادرار( 
مالک خواهد بود. یعنی جنسیت، با مجرایی که جریان دیرتر 
در آن پایان یابد. برای این عالمت به اجماع نیز استندالل شده 

است، ولی هر دو دلیل قابل خدشه هستند.
۴ الی ۷- حیض، احتالم، جماع و باردار شدن: اگرچه دو 
عالمت نخست، اطمینان آور هستند، اما اگر منظور از جماع، 
مجرد آمیزش باشد، دلیل مرد بودن نیست و اگر مقصود دخول 
همراه با انزال باشد، جزئی از احتالم است. همچنین ظاهراً 
بارداری عالمتی است که پس از ازدواج معلوم می شود و مالزم 

حیض دیدن است.
8 و 9- برآمدگی پستان، همانند زنان و ریش درآوردن: این دو 
قابل خدشه هستند، چون اشخاص خنثی معموالً دارای هر دو 

عالمت هستند.
۱۰، ۱۱ و ۱2- قرعه، تعداد دنده ها و تعداد کروموزوم ها در ادامه 

خدمت تان عرض می کنم:
در تعدادی از روایات آمده »القرعة لِکّل أمر مجهول« یا »لِکّل 
أمر مشکل«)بحاراالنوار، ج۱۰۱، ص۳2۵ ؛ عوالی الآللی، ج2، 
ص۱۱۳و 28۵( که اطالق آنها ممکن است شامل بحث تعیین 

جنسیت می شود.

همچنین در روایاتی حکم شده که ارث خنثی با قرعه مشخص 
 شود)وسائل الشیعه،  ج2۶، 292( و از آنها برداشت شده که با 

قرعه می توان جنسیت شخص خنثی را تعیین کرد.
حال ممکن است کسی نقدی داشته باشد که: این روایات 
درباره افراد دوجنسه)خنثی( نیستند، بلکه مربوط به شخص 

است که هیچ یک از آلت ها را ندارد.
ما در جواب می گوییم: مورد - یعنی استفاده برای تعیین 
ارث- مخصص حکم روایت نیست و حکم شامل مورد و غیر 

آن می شود.
نقد ما این است که: اگر قرعه برای تعیین جنسیت معتبر بود، 
وجود خنثای مشکله بی معنا بود، در حالی که در روایات متعدد، 
برای خنثای مشکله، مجموع نیمی از ارث مرد و نیمی از ارث 
زن به عنوان ارث تعیین شده)وسائل الشیعه،  ج2۶(، ص 28۶ 
که نشانه به رسمیت شناختن خنثای مشکله است. پس قرعه 
در این بحث اعتباری ندارد. گروهی از بزرگان به اعتبار تعداد 
دنده ها حکم داده اند. شیخ طوسی در الحائریات تعداد دنده ها 
را معتبر دانسته، اّما در کتاب خالف آن را به "روایات" و در 
نهایه به "روایت" نسبت داده است. ابن ابي عقیل روایت مزبور 
را صحیح نمی داند)حیاة ابن عقیل و فقهه، ص۵2۰(، در حالی 
که سند روایتی که شیخ صدوق نقل کرده - به تصریح صاحب 

جواهر- صحیح است.

در منابع مختلف، روایتی نقل شده که اقالً با چهار سند مختلف 
به میسرة بن شریح می رسد که آن را از شریح قاضی نقل 
می کند)وسائل الشیعه، ج 2۶، ص 28۷؛ من الیحضره  الفقیه، 
ج ۴، ص ۳28؛ اإلرشاد، ج ۱، ص 2۱۴؛ مستدرک الوسائل، ج 
۱۷، ص 22۰( و در آن آمده شخصی به شریح مراجعه کرده 
و اّدعا می کند که هم باردار شده و هم توانسته زنی را باردار 
سازد. شریح او را به محضر امیرالمؤمنین علیه السالم می برد و آن 
حضرت دستور شمارش دنده های او را می دهد و بر اساس تعداد 

دنده-هایش، حکم به مرد بودن او می کند. 
اشکاالت مختلفی بر این روایت وارد است:

اشکال اول: در این روایات تعداد دنده های یک طرف مردان 
از طرف دیگر و از دنده های زنان که مساوی هستند، کم تر 
گزارش شده، در حالی که دانشمندان علوم تجربی دنده های 
زن و مرد را با هم مساوی و ۱2 دنده می دانند. در مفتاح الکرامه 
و جواهر به این اشکال اشاره شده است)جواهر، ج ۳9، ص 28۴؛ 

مفتاح الکرامة، ج 8، ص 2۱۶(. 
اشکال دوم: واقعه و حکم آن در چهار نقل از روایت، به چهار 
گونه نقل شده است، مثل اختالف در تعداد دنده هاتا جایی 
که در یک روایت تعداد آنها دو و نیم برابر روایت دیگر ذکر 
شده است. همچنین ضرب المثل نقل شده از امام علی)ع(، به 
سه گونه مختلف در آنها آمده  است: »راکب االسد«، »خاصی 
االسد« و »صائد االسد«. گروهی برای رهایی از اشکاالت ذکر 
شده، روایت را »قضیة فی واقعة« دانسته و گفته اند که 

حضرت در این مورد ویژه چنین حکم فرموده اند.
ما در جواب می گوییم: چنین حرفی جا ندارد، چون 
تعلیل موجود در روایت نشان می دهد که در تمام زنان 

باید تعداد دنده ها بیش تر از مردان باشد.
گروهی هم گفته اند: این نقل ها، در اصل چند روایت 

هستند و از چند واقعة مختلف نقل شده اند.
نقد ما این است که: همة نقل های مزبور، نقل داستان 
"شریح" هستند و بر فرض قبول این نظر، چطور قابل 
جمع است که در یک جا تعداد دنده ها، هفت و در جای 

دیگر هفده دنده گفته شود؟ 
همچنین در سه نقل از روایت، گفته شده که زن یک 
دنده بیش تر از مرد دارد، ولی در روایت اربعین سید 
عطاءالدین، عکس آن گفته شده، یعنی مرد یک دنده 

بیشتر از زن دارد.
اشکال سوم: از دیگر ائمه علیهم الّسالم روایتی که اعتبار 
دنده ها را نشان دهد، وجود ندارد و عالئم دیگر بیان شده 

است.
اشکال چهارم: تعارض با روایت تفسیر عیاشی از امام باقر 
علیه السالم که آفریده شدن حوا از دنده آدم را با صراحت 

رد کرده است)بحاراالنوار، ج۱۱، ص۱۱۶(.
بر اساس این اشکاالت است که عالمه مجلسي روایات مورد 
بحث را حمل بر تقیه)بحاراالنوار، ج۱۱، ص ۱۱۶( و شیخ صدوق 
به آفرینش حوا را از باقی ماندة ِگل آدم علیه الّسالم تأویل کرده 

است)من الیحضره الفقیه، ج۴، ص۳2۷(
بنابر آنچه بیان شد، روایات مورد بحث را نه رد می کنیم و نه 

قبول، ولی بر اساس آنها فتوا نمی دهیم.
 تعیین جنسیت ژنتیکی و مسایل تأثیرگذار 
علمی روز را در این موضوع می توان دخالت 

داد یا خیر؟
خنثای  بدن  سلول های  اگر  که  شود  گفته  است  ممکن 
مشکله بررسی و معلوم شود که کروموزوم های جنسی او مثل 
کروموزوم های جنسی یک جنسیت است، به آن جنسیت، 
ملحق می شود.  در انواعی از خنثی، یک شخص در تمام عالئم 
ظاهری و باطنی یک جنسیت را دارد و کامالً هم در انجام 
وظایف آن جنسیت موفق است، اما قدرت تولید مثل ندارد 
که بررسی ژنتیکی، نشان می دهد چینش کروموزوم های او با 
چینش معمول کروزوم های مرد و زن متفاوت است و وجود 
چنین اختالالتی امکان تکیه به تعیین جنسیت بر اساس 

معیارهای ژنتیکی را از بین می برد.

 هیچ یک از ضرورت های ادعایی مجوز تغییر 
جنسیت در افراد سالم یا خنثای مشکله نمی شود.

 نشانه های تعیین جنسیت کننده معتبر عبارتند 
از "وجود البول"، "سبق البول"، حیض و احتالم.

جماع زیر مجموعه احتالم و باردار شدن مالزم 
حیض دیدن است.

 برآمدگی پستان، ریش درآوردن، قرعه، تعداد 
دنده ها و تعداد کروموزوم ها را نمی توان عالئم معتبر 

برای تعیین جنسیت افراد خنثی دانست.
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 نسخه شناسی 
نام کتاب: تغییر جنسیت، آری یا نه؟)دروس خارج فقه 

آیت الله دوزدوزانی تبریزی(
نویسنده: محسن دلیر
موضوع: فقه استداللی

زبان: فارسی 
تعداد جلد: 1

ناشر: آثار امین 
مکان چاپ: قم 

سال چاپ اول: زمستان 1387  )142 صفحه( چاپ 
چهارم  1395 )120 صفحه(

قطع: رقعی با جلد شومیز
  معرفی اجمالی 

»تغییر جنسیت، آری یا نه؟« حاصل دروس خارج فقه 
آیت الله دوزدوزانی تبریزی است که به بررسی فقهی 

عمل تغییر جنسیت، از نظر فقه شیعی می پردازد.
 :انگیزه تألیف 

پاسخ گویی فقهی به مشکالتی که جوامع معاصر با آنها 
دست به گریبان هستند، از جمله وظایف فقها و علمای 
آگاه به زمانه است. مسائل نوظهور عصر حاضر نیازمند 
تشریح حکم فقهی و بیان قوانین شرعی می باشند، 
حضرت آیت الله دوزدوزانی تبریزی در دروس، تألیفات 
پر  اجتماعی خویش، همیشه درصدد  فعالیت های  و 
کردن خالءهای موجود و پاسخ گویی به مسائل روز بوده 
و هستند و از تکرار غیر ضروری مطالب می پرهیزند. 
مسأله تغییر جنسیت که در روزگار ما رواج یافته است، 
نیازمند بحث فقهی مستقلی بود که معظم له در ضمن 
دروس خارج فقه خویش به آن پرداختند و به قلم یکی از 
شاگردان ایشان به رشته تحریر درآمد که پس از مالحظه 
و تأیید استاد معظم به صورت کتاب در اختیار عموم 

قرار گرفت.
 ساختار 

این کتاب، داراى 3 بخش در 37 فصل است که هر 
بخش دارای یک مقدمه، مباحث مربوط به هر بخش و 

یک نتیجه می باشد.
 گزارش محتوا 

فهرست مطالب کتاب: بخش اول؛ اطالعات علمی و پایه 
درباره جنسیت، شامل فصل های جنسیت و نشانه های 
آن، هویت جنسی و اختالالت آن، اختالالت جنسیتی، 
ناهنجاری های کروموزومی، ناهنجاری های هورمونی و 
ابهام در آلت تناسلی. بخش دوم؛ تغییر جنسیت، شامل 

فصل های آرای فقهی، بررسی تغییر جنسیت مرد به زن 
و برعکس، بحث فقهی جواز یا عدم جواز، بررسی دالیل 
اول و دوم عدم جواز شامل آیات تهلکه و تغییر خلقت و 
بررسی تفسیر خلقت به دین، امکان تغییر جنسیت در 
قرآن، نشانه های باطن باطنی)ژنتیکی(، دلیل سوم تشبه 
به جنس مخالف، پی آمدهای تغییر جنسیت، فروع مسأله 
تغییر جنسیت، تغییر جنسیت در خنثای مشکل و غیر 
مشکل، احتمال اول، جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای 
مشکل و نقد آن، احتمال دوم، حکم تغییر جنسیت خنثای 
مشکله. بخش سوم؛ نشانه های تغییر جنسیت در افراد 
خنثی و تشخیص خنثای مشکله از غیر مشکله، شامل 
فصل های نشانه های جنسیت در افراد خنثی، عالمت های 
مربوطه و توضیح معنی و بررسی آنها، نشانه های چهارم تا 
نهم در منابع فقهی و روایی، عالمت دهم، تعداد دنده ها، 

قرعه، تعیین جنسیت ژنتیکی و ترتیب عالئم.
تفصیل پاره ای از مطلب فوق: در این کتاب ابتدا مباحث 
علمی و پایه درباره جنسیت و دالیل تمایل افراد به انجام 
عمل تغییر جنسیت طرح و دورنمایی فشرده از این 
مباحث ارائه شده است. سپس با بررسی آرای فقها درباره 
تغییر جنسیت افرادی که از نظر جسمی سالم هستند 
و جنسیت ایشان مشخص است و بیان اینکه گروهی با 
ادعای نبودن دلیلی برای حرمت عمل تغییر جنسیت، 
فتوا به جواز آن داده اند، در این ادعا تردید شده و سه 
تغییر خلقت]نساء/118-119[  تهلکه]بقره/195[،  آیه 
و آیه فطرت]روم/30[ به عنوان دالیل قرآنی عدم جواز 
آن ذکر و با تفسیر آنها، داللتشان بر عدم جواز تغییر 
اینکه  به  توجه  با  است. سپس  ثابت شده  جنسیت، 
مبنای باورمندان به جواز، امکان حقیقی چنین تغییری 
کریم]شوری/46-50[،  قرآن  به  استدالل  با  می باشد، 
علم ژنتیک و نیز با بررسی چگونگی انجام عمل تغییر 
جنسیت که نشان دهنده ناقص بودن تغییرات پدید آمده 
در کسانی است که تن به این عمل می دهند، ثابت شده 
که تغییر جنسیت حقیقی در افراد سالم امکان ندارد و از 

این رهگذر، دو نتیجه بیان شده است:
الف- چون تغییر حقیقی در جنسیت افراد سالم جسمی 
امکان پذیر نیست، پس این عمل، تنها اقدام به عقیم 
سازی و از میان بردن دائمی قدرت باروری افراد است که 

حرمت آن مورد اتفاق نظر همه فقهاست.
ب- با توجه به اینکه با این عمل، تغییر حقیقی در 
جنسیت افراد سالم جسمی رخ نمی دهد و تنها ظاهر 
ایشان و بخشی از عالئم جنسیتی به صورت مصنوعی و 

غیر طبیعی تغییر می کند، در واقع، عمل تغییر جنسیت، 
نوعی تشبه به جنس مخالف و حرام است.

سپس با بهره گیری از یافته های علم روانشناسی، حکم به 
جواز تغییر جنسیت به دلیل ضرورت درمان روانی چنین 
افرادی نقد شده و بهترین راه درمان ایشان، مراجعه به 

روانشناس ماهر و متدین دانسته شده است.
مبحث بعدی کتاب، مربوط به تغییر جنسیت در خنثای 
مشکل است که با توجه به عدم امکان تشخیص عضو 
جنسی زائد از عضو جنسی اصلی در چنین افرادی، حکم 
جنسیت ایشان، پس از قطع هر کدام از اعضا، حکم پیش 
از عمل است و باید به احکام خنثای مشکله عمل نمایند.

در ادامه برای تشخیص خنثای مشکله از غیر مشکله، 
با رجوع به منابع شرعی، دوازده عالمت بیان شده که 
برخی از آنها دارای دالیل معتبر شرعی و اعتبار برخی 
دیگر قابل خدشه است و عبارتند از: وجود البول، سبق 
البول، تأّخر البول، حیض، احتالم، جماع و باردار شدن، 
برآمدگی پستان، ریش درآوردن، قرعه، تعداد دنده ها و 

تعداد کروموزوم ها.
هر یک از عالئم دوازده گانه مذکور مورد بررسی قرار 
گرفته و اعتبار سنجی شده و در این بین سه بحث اصلی 
در عدم اعتبار یا تردید در حجیت سه عالمت آخر به 

صورت مشروح مطرح شده است.
 درباره مؤلف 

و  قرآن  الهیات)علوم  بر دکتری  محسن دلیر، عالوه 
حدیث(، دارای تحصیالت حوزوی تا خارج فقه و اصول 
او از محضر فقهای مختلف این حوزه بهرمند  است. 
و مفتخر به کسب شهادت نامه-های علمی از برخی از 
اساتید مبرز آن شده است و نزدیک به یک دهه استفاده 
علمی از محضر آیت الله دوزدزوانی تبریزی را در کارنامه 

خویش دارد.
علمی حاصل  مقاله  و  کتاب  عنوان  بیست  از  بیش 
بر کتاب حاضر،  افزون  اوست که  فعالیت های علمی 
می توان به تألیف »نقش افق در ثبوت هالل ماه«، »احکام 
عزاداری« و تحقیق و بازنویسی »رساله هاللیه« در تبیین 
آراء حضرت آیت الله دوزدوزانی تبریزی پیرامون آغاز 
ماه قمری، ترجمه »تحقیق لطیف حول توقیع الشریف« 
در اعتقادات و »المشجر الوافی« در انساب و نیز مقاالت 
"کنکاشي پیرامون حدیث تفسیري بعوضه در تفسیر 
قمي و آسیب شناسي آن"، "بررسي تطبیقي تفسیر 
خطاب هاي یا أَیها النَِّبي و یا أَیها الرَّسول در قرآن کریم"، 

"واکاوی تأثیر نماز بر ابعاد سالمت روان" و... اشاره کرد.

محسن دلیر "

Deleer.mohsen@gmail.com
دکتری الهیات
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نگاهی فقهی به »تغییر جنسیت« در گفتگو با  آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی :

تغییر جنسیت،  دخالت در خلقت خداوند نیست!

آیت اهلل بجنوردی در این گفتگو به مسایل مختلف در این موضوع اشاره کرده و به سواالت ما پاسخ دادند:
»تبیین چرایی تغییر جنسیت در فتوای امام، دلیل مخالفت و حرام اعالم کردن برخی از فقها، تغییر جنسیت و دخالت در خلقت خدا، 

نگاه فقها دیگر در جواز و عدم جواز تغییر جنسیت و...«
این استاد دانشگاه بر این باور است که تغییر جنسیت دخالت در خلقت خداوند نیست، بنابراین این کار هیچ مشکل شرعی ندارد. وی 

بر این باور است تا زمانیکه قانونگزار حکم بر حرام بودن مسأله ای ندهد ما حق نداریم بدون دلیل آن را حرام اعالم کنیم. 

 هر فقیهی برای این کار باید به متخصصان مراجعه کند زیرا فرد از دانش کافی برخوردار نیست.
 بسیاری از کارها در تخصص فقیه نیست، باید یک فیزیولوژیست در این مورد اظهار نظر کند. فقیه بعد از شناخت کافی باید حکم شرعی را صادر کند.
 احکام بعد از تغییر جنسیت از جنسیت فرد تبعیت می کند و نمی توان گفت که این حکم بر تو جاری نمی شود چون قبال زن بودی یا مرد بودی.  
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چه زمینه ای موجب شد که امام  خمینی )س( 
تغییر  برای  و  کردند  صادر  را  فتوایی  چنین 

جنسیت جواز صادر کنند؟
مسئله تغییر جنسیت که زن به مرد و مرد به زن با چند عمل 
جراحی تبدیل شود به محل اختالف بسیاری از فقها تبدیل 
شده است. عده ای بر این باورند که تغییر جنسیت با وجود 
اضطرار یا غیر اضطرار جایز نیست. عده ای هم بر این باورند که 
مطلقا جایز است چه ضرورت باشد چه ضرورت نداشته باشد. 
عده ای این مسئله را تفصیل داده و می گویند اگر ضرورت 
داشته باشد جایز است و اگر ضرورت نداشته باشد جایز نیست. 
حضرت امام)س( از آن دسته مراجعی است که براین باور است 
که این کار جایز است، چه ضرورت داشته باشد و چه ضرورت 
نداشته باشد. در فقه امامیه یک بحثی وجود دارد که اساس هر 
چیزی حرام است مگر اینکه دلیلی بر جواز وجود داشته باشد 
یا اینکه اساس هر چیزی حالل است و حرمت آن دلیل می 
خواهد. به عبارت بهتر، من فقیه وقتی بخواهم چیزی را حرام 
اعالم کنم باید یک دستور العمل خاص وجود داشته باشد که 
این عمل حرام است وگرنه اگر دلیلی وجود ندارد، نباید آن را 

حرام اعالم کنم زیرا اصل هر چیزی حالل است.
دلیل مخالفت و حرام اعالم کردن برخی از فقها 

چیست؟
برخی ازفقها تبدیل زن به مرد و مرد به زن را توسط عمل 
جراحی دخالت در خلقت خداوند می دانند و تصریح دارند که 
دخالت در خلقت خداوند جایز نیست. عده ای بر این باورند که 
اگر این دخالت در حد ضرورات باشد منعی ندارد. بنابر قاعده 
کلی وقتی چیزی به ضرورات رسید چیزهایی که منع قانونی 
دارد به جواز تبدیل می شود. در برابر این اصل، اصلی قرار 
دارد چیزهایی که در حد ضرورات نباشد، دارای اشکال است. 
حضرت امام)س( و خود بنده هم بر این باورم که این کار جایز 
است. من مقاله مفٌصلی در جواز این کار نوشته ام که در مجله 
متین به چاپ رسیده است. استدالل ما این است که بنا بر اصل 
اولیه هر چیزی جایز است اگر  قانون گذار]خداوند[ چیزی را 
حرام نکرده باشد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. االن هم در قوانین 
وجود دارد که اساسا هر چیزی حالل است مگر اینکه قانونگزار 
آن رامنع کرده باشد.ا گر قانونگزار چیزی را منع نکرده باشد ما 

حق نداریم حکم به حرام بودن آن بدهیم.
چرا امام تغییر جنسیت را دخالت در خلقت 

خداوند نمی داند؟
آیا تغییر جنسیت واقعا دخالت در خلقت خدا است؟ پاسخ به این 
سوال منفی است. تغییر جنسیت دخالت در خلقت خدا نیست 
کما اینکه تغییراتی در درخت نارنج به وجود می آورند که پرتقال 
می دهد. این کارها دخالت در خلقت خدا نیست به خصوص 
اینکه هر کسی نمی تواند تغییر جنسیت بدهد بلکه باید شرایطی 
را داشته باشد. به طور مثال اگر در مردی انوثت بیشتر باشد یا در 
زنی رجلیت بیشتر باشد با عمل جراحی فرد را تبدیل به شرایطی 
می کند که آن وجه در آن فرد غالب است. این کار دخالت در 
خلقت خداوند نیست زیرا تنها خداوند می تواند روح را در کالبد 
انسان بدمد. این کار دمیدن روح نیست به عبارت دیگر، هیچ کس 
جز ذات اقدس الهی این توانایی را ندارد که فردی را خلق کند. این 
کار تغییر در خلقت نیست بلکه ویژگی هایی در فرد وجود دارد 
که رجلیت بر انوثت می چربد و ظاهر به همان شکلی درمی آید 
که خصوصیت آن را بیشتر دارد. برای مثال فردی زن بوده و اندام 
زنانه دارد اما بعد از عمل تبدیل به مرد می شود به خصوص اینکه 

این افراد دارای آلت مردانه مخفی هستند یا بالعکس. 
حضرت امام)س( برای این کار جواز صادر کردند. مخالفان 
باید دالیل خود را مطرح کنند. در گام نخست، باید موضوع 
را کامال بشناسند بعد مخالفت کنند. هر فقیهی برای این کار 
باید به متخصصان مراجعه کند زیرا فرد از دانش کافی برخوردار 
نیست. بسیاری از کارها در تخصص من فقیه نیست بلکه باید 
یک فیزیولوژیست در این مورد اظهار نظر کند. فقیه بعد از 

شناخت کافی باید حکم شرعی را صادر کند.
چرا برخی از فقها جواز تغییر جنسیت را صادر 

نکردند؟

برخی از فقیهان به طور کلی تغییر جنسیت را حرام می دانند. 
در واقع، موضوع را به خوبی متوجه نشدند. اگر شناخت کافی 
پیدا می کردند همان فتوایی را صادر می کردند که حضرت 
امام صادر کرد. با صراحت می توان گفت نغییر جنسیت دخالت 
در خلقت خداوند نیست. مقتضیات زنانه باید در مردان وجود 
داشته باشد تا با عمل جراحی به زن تبدیل شوند. ما حق نداریم 
عجوالنه نسبت به هر مسوئه ای اظهار نظر کرده و آن را حرام 
اعالم کنیم. در حال حاضر موضوعات جدیدی مطرح می شود 
که نیاز به اظهار نظر فقیهان دارد و فقیهان نباید به سرعت در 
یک مورد خاص موضع گیری کنند. امکان دارد فردی بخواهد 
اعضای خود را بفروشد یا اینکه زنی فاقد تخمک برای بارداری 
باید  تخمک زن دیگری را که با اسپرم همسرش بارور و تبدیل 
به ۱۴ سلول شده را در رحمش بپروراند. این کار هیچ اشکال 
شرعی ندارد اما سخنان زیادی در مورد محرمات این مسئله 
مطرح شد. من به خاطر دارم دوستان زیادی در حدود 2۵ سال 
پیش اعالم کردند که این کار حرام است اما من همان زمان 
تصریح کردم که این کار جایز است و از دوستان خواستم در این 
مورد توضیح بدهند آیا تالقی محرم و نامحرم صورت می گیرد؟ 
چون چنین چیزی رخ نمی دهد پس این کارحالل است. البته 
در حال حاضر بسیاری از فقها این مسئله را پذیرفته اند که این 
کار اشکال شرعی ندارد هرچند مباحث حقوقی زیادی در این 
مورد پیش می آید. می توان گفت که مقتضی مرد شدن و 
زن شدن در افراد در عمل تغییر جنسیت به حالت فعلیت می 
رسد. هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون عمل حرامی 
انجام نمی شود. بنابراین اصل اولیه حکم بر جواز یک موضوع 
می دهد بنابراین حضرت امام )س(حکم بر جواز تغییر جنسیت 

داده اند چه اضطرار داشته باشد و چه اضطرار نداشته باشد.
اآلن تغییر جنسیت رخ داده و زنی مرد شده 

است، تکلیف مهریه اش چه می شود؟
مهریه با تغییر جنسیت ساقط نمی شود چون این خانم مدت 

زمانی همسر این آقا بوده است.
من شنیدم که مهریه از گردن مرد ساقط نمی 
شود و زن تغییر جنسیت داده شده می تواند 

مهریه را دریافت کند. 
زن به محض عقد شدن مالک مهریه می شود و مرد باید 
مهریه را پرداخت کند. حاال فرض کنید که این دو پس از 
سالها زندگی بخواهند جدا شوند باز مهریه به زن تعلق می 
گیرد. در این وضعیت موضوع زن و شوهری از بین می رود 
گاهی تکوینا و گاهی قانونی از بین می رود همانند طالق ....

گاهی علقه زوجیت از بین می رود و همانند این مسئله رابطه  
زن و شوهری  تکوینا از بین می رود. با این وجود مهریه به این 
زن تعلق می گیرد چون مدت زمانی مالک مهر بوده و حاال که 
این رابطه پایان یافته است همچنان مهریه به وی تعلق خواهد 
گرفت. همچنانکه زن با فسخ عقد و طالق گرفتن نیز می تواند 

مالک مهریه باشد و آن را بگیرد.
بسیاری این نوع فسخ را انفساخ می دانند نه 

فسخ. 
باید توجه داشت که فسخ محتاج فاسخ است اما در این مورد 
عقد بدون دخالت، خود به خود فسخ می شود و به صورت 
قهری انجام می شود. این رابطه به صورت تکوینی از بین می 

رود چون یکی از دو طرف جنسیت خود را تغییر داده است.

 نفقه چطور تعلق می گیرد؟

نه، تعلق نمی گیرد. زیرا نفقه مربوط به زمانی است که این فرد 
همسرش باشد. برای همین بعد از تغییر جنسیت، به فرد نفقه 
تعلق نمی گیرد. چون نفقه مربوط به زمانی است که دو فرد 
رابطه زن و شوهری دارند. حاال که هر دو مرد شده اند موضوع 

نفقه از بین می رود.

عده هم باید نگاه دارند؟ 
عده معنا ندارد. عده مربوط به زمانی است که مشخص شود 
که زن باردار است یا خیر. اساسا عده گرفتن زن برای آگاهی از 
حمل است. وقتی که زن مرد شد دیگر امکان زایمان ندارد پس 

اساسا این مبحث موضوعیت ندارد.

هنگامی که زنی مرد می شود، می تواند مانند 
مردان شهادت بدهد؟

 فرقی نمی کند.
این سوال را به این دلیل مطرح کردم که در 
جایی خواندم برخی از فقها بر این باورند اگر 
تغییر جنسیت بنا بر اضطرار صورت نگرفته باشد آن 

فرد شرط عدالت را ندارد؟
اصال اینگونه نیست. به هرحال این زن مرد شده است و هر 
حکمی بر مردان جاری شود در مورد این مرد نیز صدق می 

کند.
مسئله مهم دیگر قتل است، فرض می گیریم 
که مردی زنی را کشته و خانواده زن باید تفاضل 
دیه پرداخت کنند. حاال اگر قاتل تغییر جنسیت بدهد 

چه اتفاقی می افتد؟
 باید توجه داشت که این فرد موقع قتل مرد بوده است. وقتی 
مردی زنی را کشت خانواده زن باید تفاضل دیه را پرداخت 
کنند تا قصاص انجام شود. مردی که تغییر جنسیت داده است 
دیگر دادن نصف دیه معنا ندارد. زمانی نصف دیه معنا پیدا می 

کند که زنی بخواهد مردی را قصاص کند.
نظر حضرت امام در مورد رابطه تغییر جنسیت 
و ارتداد چیست؟ زیرا مجازات اعدام برای مردان 

اعدام و برای زنان حبس ابد است. 
در اوقات نماز تعزیر می شود تا توبه کند و به حبس ابد محکوم 
می شود. به نظر من در چنین شرایطی مرد هم توبه کند توبه 

وی مورد قبول واقع می شود.

وضعیت ارث بردن این افراد چگونه می شود؟

قانون ارث فعلی در مورد افراد جاری می شود.
اگر برای ارث بیشتر بردن  افرادی اقدام به 

تغییر جنسیت کند چه حکمی پیدا می کند؟
معموال آدمی که مسئله ندارد این کار را انجام نمی دهد. باید 
توجه داشت که این گونه نیست که هر فردی بتواند جنسیت 
خود را تغییر دهد بلکه باید به تایید پزشکان برسد. باید 
مقتضیات مردانه و زنانه در زنان و مردان وجود داشته باشد، 
زیرا این افراد اغلب آلت تناسلی جنس مخالف خود را به صورت 

پنهان دارند.
اگر مردی زن شد باید حجاب را رعایت کند؟ 

این فرد باید حجاب خود را رعایت کند چون زن شده و حکم 
زن در مورد آن اجرا می شود.

حکم حضانت چطور؟

روال زندگی به صورت طبیعی است. قانوگزار در مورد زنان و 
مردان احکام جداگانه دارد که فرد بعد از تغییر جنسیت  باید آن 
را رعایت کند تا مرد بود حکم مردان را رعایت می کرد و بعد از 
تغییر جنسیت حکم زنان. تمام احکام بعد از تغییر جنسیت از 
جنسیت فرد تبعیت می کند و نمی توان گفت که این حکم بر 

تو جاری نمی شود چون قبال زن بودی یا مرد بودی.

حضرت امام)س( از آن دسته مراجعی است که 
براین باور است که این کار جایز است، چه ضرورت 

داشته باشد و چه ضرورت نداشته باشد. در فقه 
امامیه یک بحثی وجود دارد که اساس هر چیزی 
حرام است مگر اینکه دلیلی بر جواز وجود داشته 

باشد یا اینکه اساس هر چیزی حالل است و حرمت 
آن دلیل می خواهد. به عبارت بهتر، من فقیه وقتی 
بخواهم چیزی را حرام اعالم کنم باید یک دستور 
العمل خاص وجود داشته باشد که این عمل حرام 

است وگرنه اگر دلیلی وجود ندارد، نباید آن را حرام 
اعالم کنم زیرا اصل هر چیزی حالل است.
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  تغییر جنسیت در قوانین ایران
بطور کلی قانون برای انسان هایی که معموال شامل یکی 
از دو جنسیت مرد یا زن هستند نوشته می شود و این از 
عبارات بسیاری از قوانین آشکار است. به عنوان مثال اصل 
بیستم قانون اساسی بیان می دارد:"همه ی افراد ملت اعم 
از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 

رعایت موازین اسالم برخوردارند."
جنسه  دو  ی   واژه  دو  بین  باید  است  ذکر  به  الزم 
)Hermafrodite(  و ترنس)Transsexual(  تفاوت قائل 
شد. این دو واژه اکثرا و بطور اشتباه مترادف با یکدیگر بکار 
می روند. در صورتی که بین آنها تفاوت جدی وجود دارد. 
دو جنسه ها افراد دارای اختالل ظاهری در اندام تناسلی 
و سیستم هورمونی جنسی می باشند به عبارت دیگر این 
افراد دارای آلت تناسلی از هر دو جنس هستند در حالی 
که ترنس ها افرادی هستند که از نظر فیزیکی هیچ گونه 
اختالل جنسیتی ندارند اما از جنسیت خود راضی نیستند. 
به عبارت دیگر هویت جنسی شان با هویت جنس شان 

هماهنگ نیست.
قوانین ایران در رابطه با مسائل اینگونه افراد و عمل تغییر 
جنسیت ساکت بوده و همین باعث بروز برخی مشکالت و 

ابهامات در این زمینه گردیده است.
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳92، قانون 
گذار در ماده ی ۴ قانون و در بحث از موارد صالحیت 
دادگاه خانواده ، برای اولین بار از کلمه ی تغییر جنسیت 
استفاده کرد. هر چند تصویب قانون فوق و ذکر واژه ی 
تغییر جنسیت و قراردادن دعاوی مربوط به آن در صالحیت 
دادگاه خانواده، نشان از پذیرش این عمل در حقوق ایران 
داشته و گام بزرگی در این راستا بود اما همچنان و به دلیل 
عدم وجود قوانین و مقررات تفصیلی در رابطه با مسئله ی 
تغییر جنسیت ، ابهامات بسیاری در این زمینه مخصوصا از 

لحاظ حقوقی وجود دارد.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در اولین مسئله در 
باب تغییر جنسیت چنین فرموده اند: "ظاهر آن است که 
تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن حرام 

نیست." )امام خمینی، تحریر الوسیله: ۱۳8۵،ج 2،ص۶۳۳(
اینکه قانونگذار صریحا واژه ی تغییر جنسیت را در قانون 
حمایت خانواده ۱۳92بکار برده است نشان دهنده ی جواز 
کلی عمل تغییر جنسیت در قانون ایران است. اما سوالی که 
پیش می آید این است که آیا تغییر جنسیت مطلقا مجاز 
بوده یا تنها در صورتی مجاز و مشروع است که فرد متقاضی 
دارای مشکل جنسی باشد و پزشکان نیز تغییر جنسیت را 

برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهند؟
به عبارت دیگر آیا کلیه ی  اشخاص اعم از ترنس ها که 
از نظر فیزیکی هیچ گونه اختالل جنسی ندارند و تنها از 
جنس خود راضی نیستند مجاز به عمل تغییر جنسیت 
هستند یا اینکه جواز این عمل تنها برای افراد دارای مشکل 

جنسی یا همان دو جنسه ها است؟
گفتیم که قانون ایران در زمینه ی اختالل جنسی و تغییر 
جنسیت ساکت بوده و ما مقررات صریحی در این باره 
نداریم. اگر بگوییم مشروعیت هر عملی همان گونه که در 
ماده ی 2۱۵ قانون مدنی به آن تصریح شده است منوط 
به وجود منفعت مشروع عقالیی است، در نتیجه تغییر 
جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی، دارای 
مشکل جنسی باشد. اکثر کشورهایی که تغییر جنسیت را 
مشروع اعالم نمودند مشروعیت آن را به وجود شرایطی 
منوط کرده اند. )موسوی بروجردی، سیدمحمد؛ بررسی 
فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر 
نظر حضرت امام خمینی )ره(، پژوهشنامه متین، پاییز 

۱۳8۶، شماره 2۶، ص 2۶(
از بین فقها شیخ انصاری و عالمه حلی  معتقدند اگر 
شخصی بدون مشکل بدنی اقدام به تغییر جنسیت خود 
نماید چون این عمل نه تنها دارای منفعت مشروع و قابل 
توجه عقالیی نیست بلکه شخص را گرفتار بحران روحی 
و روانی می کند لذا انجام آن نامشروع تلقی می گردد. 
)انصاری، شیخ مرتضی؛ مکاسب : ۱۴۱۰، ج۳، ص۱۵( 

)حلی محمد این ادریس؛ سرائر: ۱۴۱۱، ج۳، ص۱8۶(
آیت اهلل خویی نیز با استناد به قاعده ی فقهی و حقوقی 
الناس مسلطون علی انفسهم بیان می دارد:" قاعده ی 
تسلیط بدان معنی است که انسان می تواند تصرفی نماید 

که از دیدگاه عقال متعارف و معقول باشد. در نتیجه قاعده 
ی سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار می 
گیرد و اشخاص فقط می توانند تصرفی در بدن و نفس 
خود داشته باشند که عقالیی است و حال آنکه تغییر 
جنسیت کسی که تمایالت روانی او مطابق با عالیم بدنی 
اوست از دیدگاه عقال تصرفی نامعقول و نامتعارف است. لذا 
با استناد به این دلیل نمیتوان تغییر  جنسیت را بطور مطلق 
، مشروع و مجاز دانست زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم 
حقوقی و سیره ی عقال ،تصرفات لغو و زاید یا دارای مفاسد 
اجتماعی یا شخصی، مشروع و مورد حمایت قانون نیست." 

)خویی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، ج2،ص۱۰2(
حال می پردازیم به بعضی از مسایل حقوقی که ممکن 

است در صورت تغییر جنسیت پیش بیاید.
 تغییر جنسیت و ازدواج

در قوانین ایران ، ازدواج نهادی است که تنها می تواند میان 
دو جنس مخالف تاسیس شود. در صورتی که بعد از ازدواج 
یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد عقد ازدواج خود 
به خود  باطل است و نیاز به طالق یا فسخ نکاح نیست. 
امام خمینی )ره( می فرمایند:" اگر مردی زنی را تزویج کند 
سپس جنس زن تغییر پیدا کند و مرد شود از وقت تغییر ، 
تزویج باطل می شود." )امام خمینی، تحریرالوسیله: ۱۳8۵، 

ج2، ص۶۶۳(
 تغییر جنسیت و مسئله مهریه

در صورتی که زن بعد از ازدواج، جنسیت خود را تغییر 
دهد آیا مستحق دریافت مهریه می باشد یا به واسطه ی 

انحالل ازدواج سابق ، مهریه نیز منتفی می شود؟
مقابل  در  تعهدی  زوج  که  اند  عقیده  این  بر  ای  عده 
پرداخت مهریه نخواهد داشت و اگر پیش از تغییر جنسیت 
زنش، مهریه ی او را پرداخت کرده باشد مهریه باید به 
زوج برگردانده شود. به نظر می رسد مطابق با ماده ۱۰82 
قانون مدنی حتی پس از تغییر جنسیت زن و بطالن 
نکاح، همچنان زوج ملزم به پرداخت مهریه می باشد. ماده    
۱۰82قانون مدنی بیان می دارد : "به مجرد عقد، زن مالک 

مهر می شود."
بنابراین نظر درست تر آن است که بگوییم چون زن از 

مسائل حقوقی 

تغییر جنسیت

مرضیه افتخاری  "

marzieeftekhari3@gmail.com
وکیل دادگستری| دانشجوی دکتری حقوق

پنجشنبه 23 آذر ماه 1396| سال ششم | شماره 298    



13

پنجشنبه 23 آذر ماه 1396| سال ششم | شماره 298    

لحظه ی وقوع عقد، مالک مهریه شده و در مقابل ذمه ی 
مرد نیز از لحظه ی وقوع عقد به مهریه مشغول گشته است 
، در صورتی که زن تغییر جنسیت دهد باز هم مستحق 
دریافت مهریه می باشد. به عبارت دیگر اگر بین انحالل 
نکاح بر اثر تغییر جنسیت با انحالل نکاح بر اثر طالق یا 
فسخ تفاوتی قائل نشویم- چنانکه از لحاظ نتیجه نیز تفاوتی 
ندارند- باید قائل به این شویم که با انحالل نکاح بر اثر تغییر 

جنسیت ، مهریه به زن تعلق می گیرد.
امام خمینی )ره( درکتاب تحریرالوسیله این نظر را تقویت 
کرده و می فرماید: " اگر مردی زنی را تزویج  کند پس 
جنس زن تغییر پیدا کند از وقت تغییر، تزویج باطل می 
شود و اگر قبل از تغییر به او دخول کرده باشد تمام مهر بر 
او واجب است." )امام خمینی، تحریرالوسیله: ۱۳8۵، ج2، 

ص۶۶۳(
 

مسأله ارث
 ارث دو جنسه ها

مطابق با ماده 8۷۵ قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن 
در زمان فوت مورث است. حال اگر فردی دو جنسه بوده 
و قبل از تغییر جنسیت مورثش فوت کند سهم االرث او 

چگونه خواهد بود؟
در فقه برای واژه ی دو جنسه ،کلمه ی خنثی بکار رفته 
است. ممکن است فرد دو جنسه به سمت مرد یا زن غالب 
باشد که در این صورت از لحاظ ارث، احکام مرد یا زن بر 
او بار می شود. مطابق ماده ی 9۳9قانون مدنی :" اگر وارث 
خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث 
می برند سهم االرث او به طریق ذیل معین می شود: اگر 
عالیم رجولیت غالب باشد سهم االرث یک پسر از طبقه ی 
خود و اگر عالیم اناثیت غلبه داشته باشد سهم االرث یک 

دختر از طبقه ی خود را می برد. 
اگر هیچ یک از عالیم غالب نباشد و یا به تعبیر فقها خنثی 
مشکل باشد ، نصف مجموع سهم االرث یک پسر و یک 
دختر از طبقه ی خود را خواهد برد. برای مثال اگر سهم 
االرث پسر از پدر را 2 واحد و سهم االرث دختر را ۱ واحد 
در نظر بگیریم سهم االرث دو جنسه ای که جنس غالب او 

پسر است دو واحد ، سهم االرث دو جنسه ای که جنس 
غالب او دختر است یک واحد و سهم االرث دو جنسه 
ای که هیچ یک از عالیم غالب نباشد برابر است با نصف 

مجموع سهم االرث پسر و دختر یعنی ۱/۵واحد.
 تغییر جنسیت و مسئله ی ارث

گفتیم مطابق با قانون مدنی ، شرط وراثت زنده بودن در 
حین فوت مورث است. از این ماده استنباط می گردد در 
مسئله ی تغییر جنسیت، میزان ارث فرد تغییر جنسیت 
داده ،در زمان فوت مورث مالک بوده نه در زمان تقسیم 
ارث. بنابراین اگر مردی جنسیت خود را تغییر دهد و به زن 
تبدیل شود و بعد از تغییر جنسیت ، پدرش بمیرد سهمی 
که او از ارث می برد نصف سهم االرث برادرانش خواهد بود.
نکته ای که در اینجا الزم به ذکر است این است که 
از لحاظ نقش افراد و همچنین سهم االرث ، اگر برادر 
جنسیت خود را تغییر دهد تبدیل به خواهر، عمو تبدیل به 
عمه و دایی تبدیل به خاله می شود و بالعکس. اما این امر 
در مورد پدر و مادر صادق نمی باشد به عبارتی دیگر مادر 
بعد از تغییر جنس دادن تبدیل به پدر نمی شود و عنوان 
پدر بر او صدق نمی کند زیرا منشا عنوان پدر و صدق او بر 
شخص، فقط پیدایش فرزند از نطفه ی پدر است. )مومن، 
محمد و حبیبی تبار، حسین؛ بررسی فقهی حقوقی تغییر 
جنسیت و تبعات آن، فصلنامه علوم اسالمی، شماره ۳، 
پاییز ۱۳8۵، ص ۱۵(. فایده ی این بحث در مسئله ی 
والیت است. گفتیم مادری که تغییر جنسیت داده تبدیل 
به پدر نمی شود چون نطفه ی فرزند از او نیست. بنابراین 

مادر بعد از تغییر جنسیت بر فرزندان خود والیت ندارد.
در اینکه مادر و پدر بعد از تغییر جنسیت از فرزندان خود 
ارث می برند شکی نیست اما بحث در میزان ارث پدر و 
مادر است که بعد از تغییر جنسیت عنوان قبلی خود را از 
دست داده اند. امام خمینی )ره( در این باره می فرمایند: " 
لکن باقی می ماند اشکال در ارث بردن پدر و مادر. زیرا اگر 
پدر یا مادر تغییر جنسیت دهد دیگر بعد از تغییر نه پدر 
خواهد بود نه مادر، در این صورت به چه معیاری این دو 
ارث خواهند برد؟ ۳وجه تصور می شود: ۱-به لحاظ حال 
تولد فرزندشان 2-به لحاظ اقربیت و اولویتی که دارند ۳-یا 

اینکه اصال ارثی نخواهند برد. اشبه و قول بهتر: ارث بردن 
آن دو است و قول ظاهر این است که معیار در ارث بردن 
آن دو حال پیدایش نطفه ی فرزندشان می باشد که در 
این صورت برای پدر دوسوم و برای مادر یک سوم ارث 
لحاظ می گردد." )امام خمینی۱۳8۵، تحریر الوسیله، ج2، 

ص۵۶۵(
 تغییر جنسیت و مسئله حضانت

مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده:" حضانت فرزندانی 
که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست."

و مطابق ماده ۱۱۶9 قانون مدنی، حضانت و نگهداری 
طفلی که پدر و مادرش جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تا 

سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است.
از آنجا که عناوین حقوقی پدر و مادری به محض تغییر 
جنسیت عوض نخواهند شد و پدر کسی است که فرزند 
از نطفه او به وجود آمده است، با تغییر جنسیت در این 
موضوع، تغییری رخ نمی دهد و در نتیجه حضانت به همان 

شکل قبل ادامه خواهد داشت.
 تغییر جنسیت و مسئله والیت بر فرزندان

والیت بر فرزندان متفاوت از حضانت بوده و مطابق ماده 
۱۱8۱ قانون مدنی، والیت بر اوالد با پدر و جد پدری است. 
امام خمینی )ره( می گوید:" اگر جنس مادر به )مرد( تغییر 
کند، برای او والیت بر کودکان ثابت نمی شود. بلکه والیت 
کودکان برای جد پدری است و اگر جد پدری نداشت بر 
عهده حاکم شرع است." و در صورت تغییر جنسیت پدر 
نیز معتقد است "هرگاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر 

آن است که والیت وی بر کودکانش ساقط می شود."
  تغییر جنسیت و دیه

مسلم است که در رابطه با دیه ی فردی که تغییر جنسیت 
داده، جنسیت حین فوت او مالک است. در رابطه با دیه 
افراد دو جنسه نیزمطابق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳92، دیه دو جنسه ای که ملحق به مرد است 
دیه مرد و دیه دوجنسه ملحق به زن، دیه زن و دیه دو 
جنسه ای که جنس غالب او غیرقابل تشخیص است یا 
همان خنثی مشکل، نصف دیه مرد به عالوه نصف دیه 

زن است.
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»حّس تلخ یکی دیگر بودن« در گفتگو با  سرکار خانم بهنوش بختیاری:

اگر فتوای امام نبود، در ایران
 تغییر جنسیت صورت نمی گرفت!

بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون
سردبیر مجله دیده بان

»خانم بهنوش بختیاری مدت هاست که به عنوان یکی از حامیان افرادی که مشکالت جنسیتی)تراجنسی های ایرانی( دارند فعالیت 
می کند. او به صورت جدی از ترنس ها حمایت می کند و می گوید:  تا توان دارم از ترنس ها حمایت می کنم.«

چطور با تراجنسی ها آشنا 
به  عالقه مند  چرا  و  شدید 

حمایت از این قشر شدید؟
من خیلی وقت بود با بچه های ترنس 

آشنا بودم.
از بچگی همیشه فکر میکردم دو گروه از 
انسان ها هستند که خیلی در رنج و عذاب 
روحی هستند و همیشه به این دو قشر 

فکر می کردم.
یکی زندانی ها که آزادی شان را می گیرند، 
حاال به هر دلیلی. گناهی یا اشتباهی که 
کرده و مجازاتش زندان هست که به نظرم 
خیلی مجازات سختی هست و یکی اینکه 
اگر آدم تراجنسی باشه و قادر نباشد که 
به مردمش ثابت کند که این کالبدی که 
درش هستم، کالبد من نیست و روحم 
راحت نیست در این کالبد و وجود هم 
دارند این افراد. تعدادشان هم کم نیست 

در دنیا.
متاسفانه اگر این مساله برای مردم قابل 
نداشت  وجود  مشکلی  هیچ  بود  درک 
اما مساله اینجاست که این عزیزان قادر 
نیستند حرف خودشان را بزنند و متهم به 

خیلی از فسادها و گناه ها می شوند.
عنوان یک  به  را  این  خیلی خانواده ها 
واقعیت نمی پذیرند و کسر شان برایشان 
محسوب میشود. این بچه ها را اکثرا طرد 

می کنند و آواره و خیابانی می شوند.
اکثر این بچه ها پشت و پناه مالی ندارند. 
جامعه  سمت  از  خیلی هاشان  حتی 
مورد لعن قرار می گیرند. مثال وقتی در 
موضوع  این  درباره  مطلبی  اینستاگرام 
و  فهم  عده ای  که  بینم  می  می گذارم 
درایت درک این موضوع را ندارند و قبول 

نمی کنند که تراجنسی وجود دارد.
حتی فتوایی هم از طرف امام خمینی 
)ره( در این باره دادند که تغییر جنسیت 
)جنس( می تواند صورت بگیرد که اگر غیر 
از این بود که اصال در ایران چنین کاری 

انجام نمی شد.
عالوه بر این من فکر می کردم چرا مشهور 
شدم. اصال زندگی من قرار نبود به سمت 
شهرت برود. اما وقتی این شرایط برای من 
پیش آمده است، حتما خداوند رسالتی را 

برای من معین کرده است.
احساس کردم باید یک کار مهم و یک 
کار قشنگ از نظر خودم انجام بدهم. به 
ترنس ها فکر کردم و دیدم بی پشت و پناه 
هستند و خیلی ها می ترسند درباره این 
قشر و عزیزان صحبت بکنند. برای همین 

تصمیم گرفتم در موردشان حرف بزنم.
اما باید بگویم چون هنوز جامعه مشخصی 
ندارند، بنده نه سفیر هستم نه سمتی دارم 
به  بنده فقط  نه چیز خاص دیگری.  و 
عنوان یک هنرمند و حامی برای این بچه 
ها هستم و هیچ سمت و عنوان خاصی 

ندارم.
خانم بختیاری درباره موضوع 
وجود  تابوهایی  تراجنسی 
این  از  حمایت  نبودید  نگران  دارد، 
گروه و تابوهای موجود به محبوبیت 
شما لطمه بزند و اسیر قضاوت های 

 مسأله ترنس وجود دارد و اگر درست نبود امام خمینی )ره( فتوا نمی دادند!
 این حمایتم را از روی رضایت انجام می دهم و می گویم تا زمانی که توان دارم ادامه می دهم!



15

پنجشنبه 23 آذر ماه 1396| سال ششم | شماره 298    

اکثر این بچه ها پشت و پناه مالی ندارند. حتی 
خیلی هاشان از سمت جامعه مورد لعن قرار می گیرند. 
مثال وقتی در اینستاگرام مطلبی درباره این موضوع 
می گذارم می بینم که عده ای فهم و درایت درک این 

موضوع را ندارند و قبول نمی کنند که تراجنسی وجود 
دارد.

حتی فتوایی هم از طرف امام خمینی )ره( در این 
باره دادند که تغییر جنسیت )جنس( می تواند صورت 
بگیرد که اگر غیر از این بود که اصال در ایران چنین 

کاری انجام نمی شد.
عالوه بر این من فکر می کردم چرا مشهور شدم. 
اصال زندگی من قرار نبود به سمت شهرت برود. اما 
وقتی این شرایط برای من پیش آمده است، حتما 

خداوند رسالتی را برای من معین کرده است.
احساس کردم باید یک کار مهم و یک کار قشنگ از 
نظر خودم انجام بدهم. به ترنس ها فکر کردم و دیدم 
بی پشت و پناه هستند و خیلی ها می ترسند درباره 

این قشر و عزیزان صحبت بکنند. برای همین تصمیم 
گرفتم در موردشان حرف بزنم.

اما باید بگویم چون هنوز جامعه مشخصی ندارند، 
بنده نه سفیر هستم نه سمتی دارم و نه چیز خاص 

دیگری. بنده فقط به عنوان یک هنرمند و حامی برای 
این بچه ها هستم و هیچ سمت و عنوان خاصی ندارم.

نا به جا بشوید؟
ببینید در هر حال چه کاری بکنیم چه نکنیم عده ای 
قضاوت نا به جا می کنند. ما چه گناهی بکنیم و چه نکنیم 
مورد تهمت و قضاوت خیلی ها هستیم. من قبال فکر 
می کردم حتما باید گناهی انجام دهیم تا دیگران توهین 
کنند. اما می بینیم که کاری و گناهی انجام ندادی ولی به 

شکل وحشتناک مورد توهین و قضاوت قرار میگیری.
نگران که هستم. باالخره عده ای وجود دارند که همواره 
توهین می کنند و متاسفانه این قشر رو به عنوان منحرف 
جنسی می شناسند نه به عنوان ترنسی که باید تغییر 

جنسیت )جنس( رو انجام بدهد.
حتی عده ای از خود بچه ها توصیه می کنند که به عده 
ای مشخص از بچه های ترنس خیلی نزدیک نشوم چون 
این ها مشکل ذهنی دارند و ممکنه من رو تهدید یا آزار و 

اذیت کنند.
بله تابو وجود دارد اما این تابو باالخره باید شکسته بشود، 
نمی شود که همه مثل همدیگر فکر کنیم و همه در یک 

جهت شنا کنیم.
یک جایی در یک زمانی باالخره باید سخن حق از سمت 

یک نفر زده بشود حتی اگر اون فرد قربانی بشود.
ببخشید که این مقایسه رو میکنم چون خیلی کوچک تر 
از این حرف ها هستم اما من حضرت علی رو خیلی خیلی 
دوست دارم، نه به دالیل مذهبی بلکه به دالیل کامال انسانی.

حضرت  که  می بینم  خوانم  می  را  البالغه  نهج  وقتی 
علی بیشتر از هر چیزی بر روی عادل بودن، حق گویی و 
راست گویی تاکید دارد و اگر قرار هست من که انگشت 
کوچک حضرت علی)ع( هم نمی شوم چیزی یاد بگیرم باید 

سعی کنم در هر حالی حرف حق را بگویم.
من مطمئن هستم که این کار را ادامه می دهم، تا جایی 
که توان داشته باشم و من را یاری کنند. چون مسلما 
من تنها کاری از پیش نمی برم. حتی من یک کمپین در 
اینستاگرام راه انداختم که مردم در آن عضو بشوند و درباره 

ترنس اطالعات کسب کنند.
اما می دانم ترنس ها هنوز جامعه منسجم و مشخصی 
ندارد و متاسفانه دو دستگی هایی بین خود بچه ها وجود 

دارد.
واکنش مردم به حمایت های شما از جامعه 

ترنس در دنیای مجازی چطور بود؟
بازخوردها واقعا فراتر از انتظار من بود. خیلی از مردم از این 
اقدام من حمایت کردند و من انتظار چنین بازخورد مثبتی 

را نداشتم.
اما خب عده ای هم بودند که چون متاسفانه این عزیزان 
رو منحرف جنسی می دانند و ترنس ها را با سایر گرو ه ها 
اشتباه می گیرند-در صورتی که تفاوت زیادی بین ترنس ها 
و سایر گرو ه ها وجود دارد- متاسفانه توهین کردند اما برای 

من مهم نیست.
برای من مهم آن تعداد افرادی هستند که حمایت کردند 
که تعدادشان شاید پنج برابر توهین کنندگان است. خدا را 

شکر فرهنگ مردم خیلی باالتر رفته است.
خیلی ها هم فکر می کنند من برای خودنمایی از ترنس ها 
دفاع می کنم که قطعا اینطور نیست چون برای خودنمایی 
من  اینکه  کما  دارد،  وجود  تری  راحت  کارهای  خیلی 
اینقدری مشهور هستم که نیازی به خودنمایی نداشته باشم. 
حتی گاهی دلم می خواهد جایی بروم کسی من را نشناسد.
پس مطمئن باشید این کار من کامال وجهه انسانی دارد 
و برای رضای دل خودم انجام می دهم چون االن به جایی 
رسیدم که حس می کنم باید یک کار خوب انجام بدم و 

این رسالت رو دارم.
جالب اینجاست که من درباره محیط زیست هم فعالیت 
های زیادی می کنم اما هیچکس به من نمی گوید که برای 
چه از محیط زیست حمایت می کنم، چون یک مساله 
عادی هست اما در زمینه ترنس چون تا به حال چنین 

حمایتی نبوده باعث ایجاد سوال می شود.
به جز آقای ارسطو آیا با ترنس دیگه ای هم 
برخورد داشتید و با مشکالتشان از نزدیک 

آشنا هستید؟
بله تعدادی از دوستانم دچار این مشکل هستند ولی از 
ترس اجتماع این مشکلشان را سرکوب می کنند و دارند 
با اون “حس تلخ یکی دیگر بودن” زندگی می کنند چون 
می دانند که ممکن هست از سمت جامعه و خانواده طرد 

شوند و توهین بشنوند.
خودشون  روی  به  اصال  دوستان  این  از  بعضی  حتی 
نمی آورند ولی وقتی باهاشون صحبت می کنید می بینید 
جسمش یک مرد هست اما طرز فکرش زنانه هست. خب 
این بنده خدا ترنس هست اما از ترس جامعه صحبتی 
نمی کند و نمی تواند بگوید این کالبد من نیست و من با 

هویت دیگری متولد شدم.
برخی افراطیون هم هستند که می گویند مثال خدا چیز 
غلطی نمی آفریند. بله ما هم این را قبول داریم ولی آیا یک 
بچه ای که مثال با سندرم داون به دنیا می آید باید بگوییم 
خدا چیز غلطی آفریده است؟ مسلما نه، حتما حکمتی بوده 
که این بچه اینطور به دنیا آمده است. خب این موضوع هم 
همینطور هست. حتما حکمتی دارد که بچه ای ترنس به 

دنیا می آید.
خیلی از دوستان هستند که سکوت کردند و هیچ حرفی 

نمی زنند درباره ترنس بودنشان.
سینما  یا  تلویزیون  در  بختیاری،  خانم 
ظرفیت های زیادی برای معرفی قشر ترنس 
استفاده  ظرفیت  این  از  کسی  چرا  دارد،  وجود 

نمی کند یا خود شما برنامه ای ندارید؟
صد البته. مثال خانم آرام یا آقای ارسطو کسانی هستند 
که خودم شخصا ساپورت میکنم برای اینکه بازیگری کنند 

چون هردو بازیگر هستند.
اما راستش را بخواهید نه. هنوز رسانه های ما این مساله رو 
نپذیرفتند که بخواهیم راجع به این مساله، علنی صحبت 
کنیم. مثال من یادم هست که یک برنامه خیلی پر طرفدار 
تلویزیونی بود که من چندین بار باهاشان صحبت کردم 
و ازشان خواستم که راجع به ترنس ها صحبت بشود اما 
گفتند تلویزیون و رسانه اصال این اجازه را به ما نمی دهد 
که بخواهیم درباره این مساله صحبت کنیم. به خاطر اینکه 
تحت فشار یک عده ای از آدم های خیلی سخت تعصبی و 

مذهبی و افراطی در مذهب هستند.
ولی خب مساله ترنس وجود دارد و اگر درست نبود امام 

خمینی )ره( فتوا نمی دادند!
بله این مساله وجود دارد. سیستم قانونی ما 
دارد حمایت می کند اما برخی از آدم های این 

سیستم حمایت نمی کنند!
بله درسته. ما کلینیک تغییر جنسیت )جنس( و پروفسور 
و پزشک در این زمینه داریم که فعال هستند و تعداد این 
بچه ها هم خیلی زیاد هست ولی متاسفانه یه سری از عوام 
برای اینجور آدم ها، اوا خواهر یا منحرف جنسی و یک سری 

الفاظ زشت به کار می برند.
من همش از خدا میخوام که روزی روزگاری این حجت 
رو بهم بده که در بتوانم رسانه با مردم در مورد این موضوع 
صحبت بکنم اما خب فعال این اجازه به طور رسمی به هیچ 

کسی داده نشده است
به نظر شما بزرگ ترین مشکل بچه های 
ترنس در جامعه چیست؟ فرهنگ، قانون، 

دین، مردم یا چی؟
ببینید تمام مشکالت ما تقسیم بندی شده و اوال که 
مشکالت فرهنگی عدیده و خیلی زیادی هست و اگر 
بخواهیم فرهنگ جامعه را کامل کنیم شاید بگم ۵۰ سال 

طول بکشد.
ار نظر مذهبی هم خب من خودم بچه مذهبی هستم، 

امام علی رو دوست دارم، نمازم را می خوانم و اعتقاد به 
خیلی چیزها دارم، اما معتقدم که افکار منطقی را نباید فدای 

افراطی بازی های خشک بکنیم.
مثال داعش هم مذهبی هست ولی آیا مذهب داعش 

درست هست؟ نه واقعا نیست.
البته من مطمئن هستم که تا چهار یا پنج سال آینده همه 
نسبت به این موضوع واقف می شوند و میشه راجع بهش 

صحبت کرد، اما مهم االن هست.
مثال خیلی از دوستای من گفتند که ما پشت تو حرکت 
می کنیم اما من گفتم نه مهم این هست که کی اول بیاد. 
اگه من بروم جلو و کسی کاری به من نداشته باشد و نترسم 
مهم هست، نه اینکه من اجازه بدهم کسی کاری را انجام 

دهد و بعد من دنبال اون شخص برم.
ولی من یه کمی متاسف می شوم قضاوت سریع مردم را 
می بینم و این فضای مجازی کمک کرد ما جامعه خودمان 
را بهتر بشناسیم. متاسفانه ما خیلی نیاز به فرهنگ سازی 

داریم.
از نظر همه چیز. فرهنگ، افراطی گری، مردم، مسئولین 

و دولت.
مثال در مورد محیط زیست، اگر یادتان باشد سه الی چهار 
سالی هست که داریم در این باره فعالیت می کنیم اما قبال 
هیچ حرفی زده نمی شد. االن تازه فرهنگ این موضوع در 

حال رشد هست.
در مورد ترنس و در مورد همه این ها هم فرهنگش باید 
رشد کند. شما هم برای مخاطبین خودتان بنویسید که من 
دارم در اینستاگرام کمپین حمایت از ترنس راه می اندازم و 
عضو می گیرم و داریم می گوییم که راجع به این موضوع 

صحبت بکنید.  تا ما اطالع رسانی کنیم.
ما می توانیم، شما می توانید این کار را بکنید. ضمن 
اینکه خودم در اینستاگرام دارم این کار می کنم. من 
خودم یک سری تحقیقات و مطالعات دارم انجام می 
دهم و از همه دوستانم و فن پیج هایم خواستم تو این 
مساله کمکم کنند تا بعد ها اگر بشود یک کتاب در این 
زمینه چاپ بکنم و خاطرات ترنس ها را بنویسم و یه 

حرکتی بکنیم.
من از شما کمک می خواهم همه دست به دست هم بدیم 

که این کار را انجام بدیم.
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کشف عوامل تأثیرگذار جدید بر روی موضوعات قدیمی 
الزمه ی بررسی های جدید برای کشف حکم جدید است. 
همجنس  گرایی نیز از موضوعاتی است که عوامل مختلفی 
بر آن تأثیر می گذارد و بی توجهی به این عوامل ممکن است 
موجب انحراف حکم از مسیر طبیعی شود. این مفهوم تحت 
تأثیر عوامل فرهنگی، محیطی، پزشکی و ژنتیکی قرار دارد. 
بحث های فقهی و اخالقی مبتنی بر انسان شناسی است که 

باید تلفیقی از انسان شناسی وحیانی و تجربی باشد. 
در اینجا باید بگوییم که تجربه  ی علمی با شرایطی قطع آور 
است و شانه  خالی کردن از آن عین عدم التزام به وحی است، 
زیرا عقل مسلماً در موضوع شناسی از سوی صاحب وحی 
حجت دانسته شده است. تجربه ی علمی نوعی به کارگیری 
عقل است که باید با روشی درست و در موضوع شناسی و نه 

اصدار حکم از آن بهره بگیریم.
عوامل در ایجاد گرایش به همجنس یا ژنتیکی هستند 
یا محیطی. منظور از محیطی در این مباحث هر عاملی 
است که جنبه ی ژنتیکی نداشته باشد. هیمر و کوپلند بارها 
تکرار کرده اند که نمی توانیم یک صفت شخصیتی را فقط 
به محیط یا به ژنتیک نسبت بدهیم بلکه این دو عامل 
در شکل گیری شخصیت مؤثر هستند )هیمر و کوپلند 
۱۳82, ۵۶(. ولی به این دلیل که تا پیش از این نقش ژن ها 
ناشناخته بوده مطالعاتی در رابطه با نقش ژن ها انجام شده 

است.
البته این عوامل گاهی پزشکی و گاهی غیر پزشکی است. 
عوامل پزشکی گرایش به همجنس به چهار عامل منحصر 
می شود: عامل ژنتیک، عامل هورمونی، عامل روان پزشکی و 
عامل فیزولوژیکی. عامل اول ژنتیکی و عامل سوم و چهارم 
محیطی و عامل دوم برخی اوقات ژنتیکی و برخی اوقات 
محیطی است.شاید در این عوامل نوعی تداخل مشاهده 
شود. این تداخل به جهت پیوستگی شدید بین جسم و 
روح در انسان است. از این جهت ممکن است این عوامل 
از یکدیگر متأثر باشند و با هم عمل کنند. در این پژوهش 
فقط بر عامل ژنتیکی تأکید شده است و بقیه ی عوامل به 

پژوهشی دیگر واگذار می شود.
در فضای بحث از گرایش به همجنس با مفاهیم متفاوتی 

برخورد می کنیم. این مفاهیم ممکن است با تسامح بر 
هم تطبیق شوند یا از هم تفکیک شوند. به نظر می رسد 
هنوز اصطالح جاافتاده  ای در این بحث وجود ندارد. در 
اینجا به سه واژه ی همجنس گرایی، همجنس خواهی و 
همجنس بازی اشاره خواهیم کرد. چون اصطالح جاافتاده ای 
وجود ندارد ممکن است که ما بر اساس معانی لغوِی کلمه 
به دسته بندی افعال ذهنی و عینی این مقوله بپردازیم. اوالً 
فرض می گیریم که این سه واژه تداخل معنایی ندارند. دلیل 
فرض گرفتن این مسئله این است که ما در واقعیت با سه 
پدیده ی جدا روبرو هستیم. طبیعتاً هر پدیده ای باید معادل 

با واژه ای خاص باشد. 
پسوند »گرایش« ناظر به امیال و انگیزه های ماست. پسوند 
»خواهش« ناظر به اراده و مرحله  ای بعد از گرایش است. 
پسوند »بازی« ناظر به عمل و اقدام است. این اصطالح گذاری 
نیازی به استدالل از سوی دانشمندان و لغویین ندارد، بلکه 
اگر در واقعیت این سه مقوله اگر چه در ذهن قابل تفکیک 
باشند، تفکیک در اصطالح کاری صحیح و مانع از مغالطه و 
ابهام در تعابیر خواهد بود. حتی اگر بنا بر آنچه در لغت آمده 
بخواهیم بین »گرایش« و »خواهش« این همانی ببینیم 
)دهخدا بدون تاریخ(، مسلماً بین »گرایش« و »بازی« کاماًل 
تفاوت وجود دارد و همین مقدار برای بررسی در این مقاله 

کفایت می کند.
توجه داشته باشیم که بسیاری از رفتارها فقط با توجه به 
نیت آن ممکن است که برچسب جنسی بودن داشته باشد. 
میل جنسی داشتن در بسیاری از رفتارها قابل تفکیک است. 
حتی به نظر می رسد ممکن است گفته شود عمل خاص 
جنسی )دخول( بر اساس میل به آزاررسانی و شکنجه 
صورت بگیرد و نه صرف میل جنسی. البته شاید برخی از 
مصادیق افعال را نتوانیم به راحتی در یک دسته بگنجانیم 

مثل درخواست زندگی مشترک و ازدواج با همجنس.
تبیین رابطه ی عامل ژنتیکی با گرایش به همجنس

عوامل ژنتیکی بر شخصیت و انسان  بودن او تأثیر دارد، 
البته این تأثیر را می¬توان در تعامل با تأثیر عوامل محیطی 
ـ  م.( و پیتر کوپلند )۱9۴2ـ   دانست. دین هیمر )۱9۵۱ 
2۰۰۶ م.( در کتاب نقش  ژنها در شکل گیری شخصیت 
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محمدصادق روحانی "

farohani@googlemail.com
کارشناسی ارشد اخالق کاربردی
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به چاپ رساندند بر این یافته تأکید داشتند که احتماالً 
شناخته ترین و بحث انگیزترین پژوهش ژنتیک جنسی، 
کشف ژن گرایش به همجنس است که در سال ۱99۳ 

ـ 2۱9(. صورت پذیرفت )هیمر و کوپلند ۱۳82, 2۱8 
روشی که ایشان در مطالعات خود در انستیتو ملی بهداشت 
به کار بستند این بود که حداقل چهار امر جذابیت، تخیل، 
رفتار و شناسایی را اندازه گیری کنند و امتیاز نهایی برای یک 
فرد، متوسط امتیازی باشد که در این چهار زمینه به دست 

می¬آید )هیمر و کوپلند ۱۳82, 22۰(. 
نتیجه پژوهش یاد شده این شد که ارتباط ژنتیکی در 
قسمتی از بازوی بلند کروموزوم X به نام Xq28 پیدا شد که 
در نوک قسمت طوالنی کروموزوم X قرار داشت. تحقیقات 
نشانه از 8۳ درصد شراکت بود که به طور قابل توجهی باالتر 
از ۵۰ در صد اشتراک ژنتیکی است که انتظار می رفت در 
آنجا وجود داشته باشد. نتایج این تحقیق در مقاله ای توسط 
این دو دانشمند آمریکایی با عنوان »ارتباط ژنتیکی بین 
نشانه های DNA  بر روی کروموزوم X و گرایش جنسی 
در مردان« در مجله ی Science در جوالی سال ۱99۳ به 

چاپ رسید )هیمر و کوپلند ۱۳82, 2۳2(.
دو انتقاد اساسی بر این مقاله مطرح شد. اول: نتایج کشف 
شده فقط بر اساس یک آزمایش و بر روی یک جمیعت 
ویژه از مردان همجنس گرا بود. چاریس پاترسون آزمایش 
را بر روی گروهی دیگر انجام داد و با دو روش مختلف 
آمارها بررسی شد که نتایج یکسان بود. دوم: آزمایش این 
نکته را مورد توجه نداشته است که برادران غیر همجنسگرا 
فاقد ژن همجنس گرایی هستند. به همین جهت آزمایش 
دوباره با شرکت دادن برادران غیر همجنس گرا تکرار شد و 
ـ هم  نتایج تأیید مستقلی بود که Xq28 درگرایش جنسی 
ـ درگیر  گرایش به همجنس و هم گرایش به جنس مخالف 

ـ 2۳۴(. بود )هیمر و کوپلند ۱۳82, 2۳۳ 
شواهد بسیار قوی وجود دارد، که نوعی ژن و یا ژن هایی با 
Xq28 در گرایش جنسی مرد ارتباط دارد. ولی این مسئله 
هنوز نیازمند تأیید است. البته در سال ۱99۵ مطالعاتی 
نتایج آزمایش های ما را تأیید کردند )هیمر و کوپلند ۱۳82, 
2۳۵, اسمیت, و غیره ۱۳9۰, ۴۰۰, اسدورو ۱۳89, ۳9۳ 

ـ ۳9۴(.
نتیجه اینکه گرایش به همجنس در مردان کامالً وابسته به 
ژنتیک است البته عامل محیطی نیز در رشد، بروز و کنترل 
آن دخیل است. در زنان چنین وابستگی کمتر است و این 
گرایش در آنان بیشتر متأثر از محیط است )هیمر و کوپلند 
۱۳82, 228(. پس داشتن این گرایش امری است سرشتی، 

طبیعی و ژنتیکی.
در مطالعاتی که مبتنی بر مصاحبه است و نه مطالعات 
ژنتیکی نیز شواهدی برای ژنتیکی و سرشتی بودن چنین 
گرایشی وجود دارد. در این مطالعات آمده است: »مقدمه ی 
احساس  بزرگسالی،  در  فرد  همجنس گرایانه ی  گرایش 
همجنس گرایانه است، نه فعالیت همجنس گرایانه.« بنابراین 
هر گونه نظریه ی رفتاری ساده و مبتنی بر یادگیری در 
مورد گرایش جنسی افراد رد می شود، از جمله این روایت 
عامیانه که می گوید: فرد بر اثر اغفال شدن از جانب یک 
همجنس... همجنس گرا می شود.« )اسمیت, و غیره ۱۳9۰, 
2: ۳99(. البته باید توجه داشت که این دانشمندان منکر 
زنده  شدن زمینه ی بروز ژن خفته نیستند. یعنی ممکن 
است کسی ژن همجنس گرایی را داشته باشد، ولی به جهت 
عدم وجود محیط مناسب هیچ وقت حداقل به صورت کامل 
بروز نکند و فرد در عمل همجنس گرا نشود. ولی کسی که 
هیچ زمینه ی ژنتیکی ندارد بر اثر یک اغفال چنین گرایشی 
نخواهد داشت. پس کسی که این عامل ژنتیک مؤثر را ندارد 
حتی اگر بخواهد نمی تواند در خود این گرایش را ایجاد 
کند گر چه ممکن است خواهان آن باشد یا عمالً به آن 
اقدام کند. نکته ی دیگری که هست این است که چنین 
عملی با شخصی که چنین گرایشی ندارد موجب ایجاد این 
گرایش نمی شود ولی ممکن است موجب آسیب های روانی 

دیگر شود. 
زنان همجنس گرا  بروز احساسات شهوانی در مردان و 
به اشخاص همجنس خود به هیچ وجه ارادی تر از بروز 
احساسات شهوانی در مردان و زنان دگرجنس گرا به افراد 
جنس مخالف نیست )اسمیت, و غیره ۱۳9۰, 2: ۳99(. 
بنابراین به جای تالش برای تغییر در این گرایش و فرافکنی 

در مورد آن باید برای آن برنامه ریزی مناسب انجام داد.

در مطالعات و برنامه ریزها باید توجه داشته باشیم که گرایش 
جنسی پیوستاری است که یک سر آن دگرجنس خواهی 
محض  همجنس خواهی  دیگرش،  سر  و  است  محض 
و تلقی یا این یا آن به کنار گذاشته شده است. کینسی، 
پومروی و مارتین )۱9۴8( این پیوستار را با یک مقیاس 
صفر )دگرجنس خواهی محض( تا شش )همجنس خواهی 
محض( نشان دادند )سانتراک ۱۳88, 8۴(. به نظر می رسد 
همین مقیاس در رابطه با گرایش به مفعول بودن و فاعل 
بودن در عمل جنسی همجنس خواهانه وجود دارد، جالب 
این که این قضیه هم در مورد مردان و هم در مورد زنان 
همجنس گرا صادق است. این دو مقیاس باید در تحقیقات 
مورد توجه قرار گیرد. حکم کسی که هر دو گرایش را دارد و 
کسی که یک گرایش را به صورت محض دارد ممکن است 
متفاوت باشد. حکم کسی طبق گرایش خود عمل می کند و 
کسی که بر خالف گرایش خود ممکن است متفاوت باشد. 
همچنین برنامه ریزی برای کسی که خواسته های فاعالنه 
دارد با کسی که خواسته های مفعوالنه دارد می تواند متفاوت 

باشد.
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تغییر جنسیت یا »تنقیص جنسیت«؟ در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدمهدی کریمی نیا:

مرحوم امام خمینی مبتکر بحث فقهی تغییر 
جنسیت بودند!

محمد مهدی کریمی نیا
دکتری قرآن و حقوق،

محقق حوزوی و استاد دانشگاه، 
نویسنده دو کتاب در باره »تغییر جنسیت«.

yahoo.com@Kariminiya2003
رساله سطح چهار حوزوی ایشان با موضوع »بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت« می باشد و ایشان در کتاب »تغییر جنسیت با 

تأکید بر دیدگاه امام خمینی«، به نظر امام پرداخته است؛ لذا بر آن شدیم تا مصاحبه ای مبسوط از ایشان داشته باشیم.  

   تغییر جنسیت در ایران، به گره ناگشوده تبدیل شده است!
   بنده با قاطعیت می گویم که آن مراجع عظام تقلید یا فقیهان بزرگ شیعه که به »جواز تغییر جنسیت« معتقد 

شده اند، به هیچ وجه از »تغییر جنسیِت ناقص« حمایت نمی کنند.
   امام خمینی حدود ده مسأله مهم در باره تغییر جنسیت مطرح فرموده اند که هر مسأله ارزش نگارش یک 

رساله یا پایان نامه را داراست.
   امام خمینی در مورد تغییر جنسیت خنثی ها به طور کلی فرموده که ملحق کردن خنثی به جنس زن یا مرد با 

عمل جراحی حرام نیست. از نظر ایشان فرقی بین خنثای مشکل و خنثای غیر مشکل از این جهت نیست.
   بسیاری از عمل های جراحی در ایران، »تغییر جنسیت« نیست، بلکه »تنقیص جنسیت«! است.
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جمع کثیری موافق هستند که می توان از مرحوم 
امام خمینی، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، 

آیت اهلل منتظری، آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی، 
آیت اهلل صانعی، آیت اهلل محمد ابراهیم جناتی، آیت 
اهلل موسوی اردبیلی، آیت اهلل محمد مؤمن، آیت اهلل 
محسن خرازی نام برد. این عده می گویند افرادی 
که مبتال به اختالل هویت جنسی هستند مجازند 

که تغییر جنسیت بدهند، حتی یکی از فقهای 
معاصر که به حرمت تغییر جنسیت معتقد بود 

وقتی اضطرار و بیماری این عده را برای وی توضیح 
دادم، گفت: اگر این عده دارای اضطرار)چه اضطرار 
جسمی و چه اضطرار روحی( باشند، مجاز به تغییر 

جنسیت هستند.

چرا نظر امام خمینی؟ نظر ایشان در باره 
برخوردار  ویژگی  از چه  تغییر جنسیت، 

است؟
از نظر تاریخی، امام خمینی، اولین فقیه اسالمی است که 

مباحث فقهِی تغییر جنسیت را بیان داشته است. 
اقامت اجباری در ترکیه فرصتی مغتنم برای امام بود تا 
تدوین  کتاب »تحریرالوسیله« را آغاز کند. در این کتاب 
که حاوی فتاوای فقهی امام خمینی است، برای نخستین 
بار در آن روزها، احکام مربوط به جهاد و دفاع و امر به 
معروف و نهی از منکر و مسائل روز به عنوان تکالیف 
شرعِی فراموش شده مطرح گردیده است. امام خمینی 
جمعاً یازده ماه در ترکیه به سر بردند، سپس ساواک با 
هماهنگی دولت ترکیه ایشان را در سیزده مهر ۱۳۴۴ش. 
به عراق تبعید کردند. تحریرالوسیله اثر عمیقی نیز بر نظام 
حقوقی ایران در دوران جمهوری اسالمی گذاشته است. 
عالوه بر آن که در تدوین و اصالح بسیاری از قوانین به 
آن رجوع می شود، در بسیاری از آراء دادگاه ها نیز به آن 
استناد شده است. در جلد دوم تحریر مباحثی تحت عنوان: 
»مسائل مستحدثه« به نگارش درآمده، که اولین بحث 

آن، مباحث فقهی »تغییر جنسیت« است. امام خمینی حدود 
ده مسأله مهم در باره تغییر جنسیت مطرح فرموده اند که هر 

مسأله ارزش نگارش یک رساله یا پایان نامه را داراست.
چه مسائل یا مباحثی در بحث تغییر جنسیت 

توسط امام خمینی )ره( بیان گشته؟
اولین مسأله، بحث »جواز تغییر جنسیت« است. امام خمینی 
با قاطعیت می فرماید: »تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس 
تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به 
منظور ملحق شدن به یکی از دو جنس، ظاهرا حرام نیست«. 
مسائل دیگر که مورد توجه امام خمینی بوده، شامل: تأثیر تغییر 
جنسیت بر مسأله ازدواج، مهریه، والیت و حضانت، ارث، عناوین 

خانوادگی و مانند آن است.
علت اهمیت مساله تغییر جنسیت چیست؟

آنچه که باعث اهمیت مساله تغییر جنسیت شده این است که 
در هر هفته، چند عمل تغییر جنسیت در ایران اتفاق می افتد، 
یعنی با عمل جراحی، مرد تبدیل به زن یا زن تبدیل به مرد 

می شود.
به ادعای یکی از پزشکان، تاکنون تنها حدود ۱۵۰۰ عمل 
تغییر جنسیت در ایران توسط او انجام گرفته که اگر آمار 
دیگر  پزشکان، به این رقم اضافه شود، تقریبا حدود پنج هزار 
عمل تغییر جنسیت در ایران اتفاق افتاده است و اگر آمار دیگر 
کشورها، نیز به این رقم اضافه شود، نشان از اهمیت موضوع 
می دهد که باید از حیث فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخته 
شود. در کشور عربستان،  با این که این عمل، از طرف علمای 
آن کشور حرام اعالم شده است، باز هم عمل تغییر جنسیت 
رخ داده است و یک بیمارستان ویژه به این عمل اختصاص داده 
شده ا ست. چند سال پیش آماری داده شد و گفته شد حدود 
سیصد نفر در این کشور عمل جراجی تغییر جنسیت انجام 
داده اند. همین طور این عمل در سایر کشورها، کم و بیش در 
حال انجام است. بنابراین تمام کشورها به نوعی با این پدیدة 
نوظهور دست به گریبان هستند. جالب است بدانید چندی 
پیش بیماری از کشور عربستان به من مراجعه کرد که خواستار 
عمل جراجی تغییر جنسیت بود. از او در باره تغییر جنسیت 
در عربستان پرسیدم، وی گفت: پزشکان در کشور، به بیماران 
اختالل هویت جنسیت توصیه می کنند که برای جراحِی تغییر 

جنسیت به ایران یا اروپا سفر کنند. 
با این گستردگی عمل جراحی در کشورهای مختلف؛ اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان، نمی توان این پدیده نوظهور را نادیده 
گرفت. فقهای شیعه بخوبی وارد مباحث فقهی این تغییر 
جنسیت شدند و ابعاد مختلف این پدیده را توضیح دادند. در 
حدود ۳۱ تن از مراجع تقلید و فقهیان شیعه در این باره اظهار 
نظر کرده اند و در حدود چهارصد استفتا یا »پرسش و پاسخ 

فقهی« در این باره وجود دارد. بنابراین گنجینه غنی فقهی از 
سوی فقهای شیعه در این باره وجود دارد. البته این سخن به 
این معنا نیست که همه فقیهان شیعه با عمل جراحی تغییر 

جنسیت موافق باشند.
تغییر  باره  در  سنت  اهل  فقیهان  دیدگاه 

جنسیت چیست؟
همه فقیهان اهل سنت که در این باره اظهار نظر کرده اند، 
عمل جراجی تغییر جنسیت را حرام اعالم کرده اند. کتابی 
در عربستان چاپ شده به نام: »فقه النوازل« که حاوی فتاوای 
فقهای بزرگ اهل سنت عربستان می باشد. در دو جای این 
کتاب، تصریح می کند که تغییر جنسیت حرام است چون 

تغییر در خلقت خداست.
چه تعریفی می توان برای تغییر جنسیت می 

توان ارائه داد؟
تغییر جنسیت اتفاقی است که از طریق عمل جراحی اتفاق 
می افتد و از طریق عمل جراحی فردی که پسر هست، به جنس 
مقابل تبدیل می شود و همین طور زن تبدیل به مرد می شود 
و یا اگر دو جنسی یا خنثی باشد، با عمل جراحی تبدیل به 
مرد یا زن می شود، و همین طور بعضاً از طریق عمل جراحی 
ممکن است که فردی که سالم است، مرد یا زن است، تبدیل 
به خنثی شود. پس بنابراین رکن اساسی تغییر جنسیت اتفاقی 
است که از طریق عمل جراحی آن هم روی آلت تناسلی اتفاق 
می افتد. بنابراین ما کاری به بحث »تغییر ژنتیک« یا »تغییر 

کروموزوم ها« نداریم. 
تعریف کرد: »تغییر  این گونه  را  تغییر جنسیت  می توان 
جنسیت عبارت است از تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به 
مؤنث، یا از مؤنث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا مؤنث، یا از 

مذکر به خنثی و یا از مؤنث به خنثی«.
چه پرسش های مهِم فقهی در خصوص تغییر 
جنسیت مطرح است که فقیهان اسالمی الزم 

است بدان پاسخ دهند؟
تغییر جنسیت زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی 
است. در گذشته تغییرجنسیت، غیرممکن تلقی می شد، اّما در 
دهه های اخیر، هزاران تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران به 
وقوع پیوسته است، که نه تنها فقهای شیعه، بلکه دانشمندان 
اهل سنت و مسیحی را هم درگیر کرده است. تغییر جنسیت 
زمینه ساز سؤاالت متعددی است؛ مانند: آیا تغییر جنسیت، 
جایز است؟ چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، به جنس مخالف 
تبدیل شوند، آیا ازدواج هم چنان به حال خود باقی است، یا 
آن که آن دو، خود به خود از یکدیگر جدا می شوند، یا آن 
که برای جدایی از هم، الزم است عاملی مانند: طالق و فسخ 
پدید آید؟ چنان چه زن، پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، 
آیا می تواند مهریة ازدواج پیشین را مطالبه نماید؟ نیز چنان 
چه، مرد تغییر جنسیت دهد، آیا موظف به دادن مهریة ازدواج 

پیشین می باشد یا نه؟ چنان چه مرد تغییر جنسیت دهد، 
یا زن جنسیت خویش را تبدیل نماید، آیا در مورد نفقة 
زوجه تغییری حاصل می شود؟ چنان چه، مرد جنسیت 
خویش را تغییر دهد، آیا حق والیت و سرپرستی کودکان را 
از دست می دهد؟ چنان چه مادر تغییر جنسیت دهد و به 
مرد تبدیل گردد، می تواند والیت و سرپرستی کودکان را به 
دست آورد؟ آیا ارث، پس از تغییر جنسیت تغییر می کند؟ 
چنان چه، پسر تغییر جنسیت دهد و به دختر تبدیل گردد، 
سهم االرث او چه مقدار است؟ آیا سهم او براساس جنسیت 
فعلی او است، یا بر طبق جنسیت سابق سهم االرث دریافت 
می کند؟ همین پرسش در صورتی که دختر به پسر تبدیل 
گردد، نیز مطرح است، آیا سهم االرث او افزایش می یابد؟ 
هم چنین اگر پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند، آیا در 
میزان سهم االرث آنان از فرزند مردة خویش، تغییری پیش 
می آید؟ مسألة عناوین خانوادگی؛ مانند: پدر، مادر، برادر، 
خواهر، فرزند، عمو، دایی و خاله پس از تغییر جنسیت چه 

وضعیتی پیدا می کند؟
با تغییر جنسیت  آیا تمام مراجع یا فقها 

موافق هستند؟  
خیر، اما جمع کثیری موافق هستند که می توان از مرحوم 
امام خمینی، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل 
منتظری، آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی، آیت اهلل صانعی، آیت 
اهلل محمد ابراهیم جناتی، آیت اهلل موسوی اردبیلی، آیت اهلل 
محمد مؤمن، آیت اهلل محسن خرازی نام برد. این عده می 
گویند افرادی که مبتال به اختالل هویت جنسی هستند 
مجازند که تغییر جنسیت بدهند، حتی یکی از فقهای معاصر 
که به حرمت تغییر جنسیت معتقد بود وقتی اضطرار و بیماری 
این عده را برای وی توضیح دادم، گفت: اگر این عده دارای 
اضطرار)چه اضطرار جسمی و چه اضطرار روحی( باشند، مجاز 

به تغییر جنسیت هستند.
پس بنابراین در مورد تغییر جنسیت نمی توان 
به صورت کلی نظر داد و گفت که حالل یا حرام 

است؟
در مورد جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت به صورت کلی، 
نمی توان، جواب مثبت و یا جواب منفی داد، چون که تغییر 
جنسیت، دارای انواع و اقسامی است که حکم هر کدام نیز 
متفاوت می باشد؛ بنابراین باید، ابتدا، انواع تغییر جنسیت را 

شناخت تا حکم آن را نیز بیان کرد.
بفرمایید چه تغییراتی در زمینه تغییر جنسیت 

در ایران ایجاد شده است؟
در ایران ما یک پشتوانه فقهی خیلی خوبی داریم، یعنی 
فقهای شیعه و فقهای معاصر در خصوص این مسأله به خوبی 
وارد صحنه شده اند و ابعاد این قضیه را شناسایی کرده اند و 
این زمینه مطرح است را پاسخ  پرسش های فقهی که در 
داده اند. بنابراین ما یک گنجینه عظیمی از مباحث فقه امامیه 

در خصوص تغییر جنسیت داریم.
اگر بخواهیم این را با فقه اهل سنت مقایسه کنیم می بینیم که 
اصالً قابل مقایسه نیست، چون فقهای معاصر اهل سنت در این 
خصوص فقط یک مسأله جواز و عدم جواز را مطرح کرده اند. 
به عبارت دیگر، آن چیزی که ما از فقه معاصر اهل سنت در 
خصوص تغییر جنسیت داریم این است که چند فتوا است، 
فقط گفته اند که تغییر جنسیت حرام است، اما دیگر ابعاد آن 
را توضیح نداده اند. مباحث شرعی که به واسطه تغییر جنسیت 
مطرح می شود، از جمله بحث تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، 
مهریه، نفقه، والیت و حضانت، ارث، ریاست خانواده و اساساً 
این جزئیات در فقه اهل سنت مطرح نشده است، ولی حدود 
چهارصد فتوا و پرسش و پاسخ فقهی در بحث تغییر جنسیت از 
سوی فقهای مطرح شده است. بنابراین به لحاظ فقهی ما یک 

گنجینه عظیمی داریم.
به واسطه همین مسأله، یعنی به واسطه همین پشتوانه فقهی، 
حقوق ما شکل گرفته است. یعنی یک »رویه حقوقی« در ایران 
شکل گرفته است، که افرادی که بیمار هستند، به دادگستری 
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جمهوری اسالمی مراجعه می کنند و دادگستری جمهوری 
اسالمی آن ها را به پزشکی قانونی معرفی می کند و اگر چنانچه 
محرز شود که دچار بیماری خاص روحی یا جسمی هستند، یا 
به عبارت دیگر، »اختالل جسمی یا جنسی« دارند، به طریقی 
به آن ها مجوز داده می شود، آن ها با این مجوز به پزشک جراح 

مراجعه می کنند و تغییر جنسیت اتفاق می افتد.
نکته این است که به واسطه این که این مسأله قانونی انجام 
شده است، مسائل بعد هم بخوبی انجام می شود؛ از جمله تغییر 
شناسنامه، یعنی شناسنامه جدید، با نام جدید و متناسب با 
جنسیت جدید به او داده می شود. همین طور این شخص 
مدارک  گواهینامه،  مانند  را  خود  دیگر  مدارک  می تواند 
دانشگاهی و مدارک دیگر را با نام جدید دریافت کند، چون 

همه این ها به صورت قانونی انجام شده است.
بنابراین، تغییر جنسیت در ایران قانونی شده است؛ یعنی بر 
اساس فتوای امام خمینی و همین طور بر اساس فتوای رهبر 
معظم انقالب، آیت اهلل خامنه ای، که از نظر ایشان هم تغییر 
جنسیت جایز است، ما شاهد یک رویه قانونی هستیم، یعنی 
افراد به مراکز قانونی مراجعه می کنند و تغییر جنسیت می دهند 

و همه این ها به صورت قانونی انجام می شود.
عالوه بر این، باید به »قانون حمایت خانواده« اشاره کرد. در 
ماده یک این قانون که در سال ۱۳9۱ش. تصویب شد، به این 

مسأله اشاره شده است.
در بحث مباحث حقوقی، باید به احکام صادره از دادگاه ها نیز 
اشاره کرد. ُقضات دادگاه ها در موارد متعدد، و بر اساس فتاوای 
مرحوم امام خمینی و مستند به قانون حمایت خانواده مصوب 

۱۳9۱ش. احکام حقوقی صادر کرده اند.
ایران یکی از مراکز اصلی تغییر جنسیت است، 

آیا این درست است؟
در این که عمل های جراحی به منظور تغییر جنسیت در 
ایران زیاد اتفاق می افتد، این یک حقیقت است، شاید بشود 
گفت که دومین کشور بعد از کشور تایلند، ایران است که 
آمار تغییر جنسیتش باالست، که البته ما از این امر رضایت 
نداریم و جای نگرانی وجود دارد، چون بعضی از این عمل های 
جراحی موفقیت آمیز نیست، بعضی از این عمل های جراحی 
نباید صورت بگیرد و به عبارت دیگر هر چند به لحاظ فقهی 
اجازه داده شده است و هر چند از نظر حقوقی و قانونی در 
ایران مجوزهایی داده می شود، ولی به نظر می آید که سوء 
استفاده هایی در حال صورت گرفتن است و یک مقدار شیرازه 
بحث در رفته است و در واقع عمل های جراحی زیادی در حال 
اتفاق است که شاید خیلی از این ها نباید اتفاق می افتاد؛ بله آمار 

در ایران خیلی زیاد است.
راضی  ایران  در  جنسیت  تغییر  روند  از  آیا 

هستید؟

به هیچ وجه! بسیاری از عمل های جراحی در ایران، »تغییر 
جنسیت« نیست، بلکه »تنقیص جنسیت«! است. در واقع 
شیرازه این موضوع از اختیار خارج شده، و در واقع تغییر 

جنسیت در ایران، به گره ناگشوده تبدیل شده است.
دقیقا مشکل را چه می دانید؟

ببینید عمل جراحی در ایران خیلی زیاد است. آمار آن بیشتر 
از کشورهای اروپایی است. همان طور که گفتم ایران بعد از 
تایلند دارای بیشترین آمار است. بسیاری از عمل های جراحی، 
در واقع »تنقیص جنسیت« است. منظورم این است که عمل 
جراحی به منظور تغییر جنسیت، باید به گونه ای باشد که 
شخص کامال به جنسیت مقابل، تبدیل شود، در حالی که عمل 
های جراجی که در حال حاضر انجام می شود، این گونه نیست. 
در تبدیل مرد به زن، پیوند رحم صورت نمی گیرد، بلکه ابتدا 
آلت تناسلِی مردانه قطع شده و به جای آن، یک حفره ای، از 
طریق قرار دادن یک قطعه کوچک از روده بزرگ، اقدام می 
شود. آن گاه هورمون های زنانه به وی تزریق می شود به گونه 
ای سینه وی رشد کرده و موهای صورت او هم از بین می رود. 
به نظر شما آیا می توان به شخص جدید، »زن« گفت؟! در این 

مورد تردید های جدی وجود دارد.
نیز در مورد تبدیل زن به مرد، ابتدا رحِم زن با عمل جراحی 
خارج می شود. همزمان هورمون مردانه به وی تزریق می شود، 
به گونه ای که مو در صورت وی درمی آید و صدای او، خشن 
و مردانه می گردد. برای عمل جراحی دوم، بیمار باید به مدت 
یک سال صبر کند. در این حالت، نه آلت مردانه دارد و نه رحِم 
زنانه!! در همین لحظه، وی به »تغییر شناسنامه« و »تغییر نام« 
اقدام کرده و »نام مردانه« را برای خود انتخاب و ثبت می کند، 
درحالی که هنوز مراحل عمل جراحی وی کامل نشده، و در 
برزخ میان مرد و زن می باشد! در این حال، آیا می توان به این 
شخص جدید، مرد گفت؟! حتی در یک مورد شخص که در 
این حالت بود و هنوز عمل جراحی وی کامل نشده بود، با یک 

زن ازدواج کرده بود!
شما بخوبی می دانید از ارکان یک ازدواج، وجود دو شخص 
به عنوان: »مرد و زن« است. چنان چه یکی از طرفین از این 
ویژگی برخوردار نباشد، ازدواج باطل می باشد. متأسفانه در 
مورد نحوة عمل جراحی پزشکان، نظارت خاص وجود ندارد. 
یکی از شرایط اساسی تغییر جنسیت، این است که حقیقتاً 
شخص با عمل جراحی، به جنسیت مقابل تبدیل شود. آیت اهلل 
محسن خرزای، یکی از شاگردان امام خمینی، در مقاله تصریح 
می کند ایجاد یک حفره در مرد، به معنای تبدیل وی به زن 
نیست.  بنده با قاطعیت می گویم که آن مراجع عظام تقلید یا 
فقیهان بزرگ شیعه که به »جواز تغییر جنسیت« معتقد شده 
اند، به هیچ وجه از »تغییر جنسیِت ناقص« حمایت نمی کنند. 

منظور آن بزرگواران، »تغییر جنسیت واقعی« است. به عبارت 
دیگر، به »تغییر جنسیت مشروط« معتقد بوده و بدان فتوا داده 
اند. از نظر فقیهان و مراجع تقلید شیعه، جواز تغییر جنسیت 
حداقل دارای دو شرط اساسی است: اول این که برای این عمل 
جراحی، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد؛ دوم این که، این 
عمل جراحی، کامل بوده و شخص حقیقتاً به جنسیت مقابل، 

تبدیل گردد.  
خانوادگی  عناوین  بر  جنسیت  تغییر  تأثیر 

چیست؟
امام خمینی معتقد است اگر هر یک از برادر و خواهر تغییر 
جنسیت دهد، نسبِت خانوادگی میان آن دو قطع نمی شود، 
بلکه برادر، خواهر می شود و خواهر، برادر. نیز اگر »عمو« تغییر 
جنسیت دهد، تبدیل به »عمه« و اگر »عمه ای« تغییر جنسیت 
دهد، تبدیل به »عمو« می شود. همچنین با تغییر جنسیت، 

دایی به خاله، و خاله به دایی تبدیل می شود.
امام خمینی در مورد تغییر جنسیِت پدر و مادر، معتقد است 
اگر پدر تغییر جنسیت دهد، وی نه پدر فعلی محسوب می شود 
و نه مادر فعلی، و نیز اگر مادر تغییر جنسیت دهد، مرد فعلی، نه 
مادر است و نه پدر. البته این سخن امام خمینی مورد پذیرش 
بقیة فقهای معاصر قرار نگرفته است. برای مثال، آیت اهلل محمد 
مؤمن می گوید: صدق عنوان »پدر«  و »مادر« بر اساس زمان 
انعقاد نطفه است؛ چون »پدر« از نظر فقهی کسی است که 
فرزند از نطفه )اسپرم( وی به وجود می آید و »مادر« کسی 
است که فرزند از »تخمک« وی پدید می آید و این امر با تغییر 

جنسیت پدر یا مادر تغییر نمی کند.
در باره تأثیر تغییر جنسیت بر مسأله »والیت« و 
»حضانت« بگوئید. دیدگاه امام خمینی یا احتماال 

فقهای دیگر در این باره چیست؟
در باره تأثیر تغییر جنسیت بر مسأله »والیت« باید بگویم که 
امام خمینی معتقد است: هر گاه جنسیت مرد به زن تغییر 
کند، والیت وی بر کودکانش ساقط می شود. نیز هر گاه جنس 
زن تغییر کند، مرد فعلی، بر کودکانش والیت پیدا نمی کند. در 
این صورت، والیت و سرپرستی کودکان برای جّد پدری خواهد 
بود، و در صورت نبوِد جّد پدری، حاکم شرع بر کودکان والیت 
دارد. در مقابل عده ای از فقیهان معتقدند که والیت پدر، با تغییر 
جنسیِت وی از بین نمی رود؛ چون عنوان »اَّب و اُّم« از »عناوین 
خاص« است که پس از تغییر جنسیِت هر یک، این عنوان زایل 
نشده و صدق عرفی »اَب و اُّم« باقی خواهد بود و حتی می توان 
والیتی که قبالً برای این شخص وجود داشته، استصحاب نمود.
امام خمینی در باره تأثیر تغییر جنسیت بر مسأله »حضانت« 
اظهار نظر نکرده است، ولی با توجه به مطالب دیگر فقیهان، 
می توان گفت: هر گاه مادر در مدتی که حق حضانت کودک به 
او محول شده است، تغییر جنسیت دهد، وی همچنان دارای 

اهلیت حضانت است.
تغییر جنسیت چه تأثیری بر مسأله »ارث« 

دارد؟
امام خمینی معتقد است هر گاه فردی، جنسیت خویش را 
در زمان زنده بودن والدین خود تغییر دهد و آن گاه یکی از 
والدین وی فوت کند، مالک ارث، جنسیِت فعلی است. بنابراین، 
پسر فعلی، دو برابر خواهر خود، سهم االرث دریافت می کند، 
هر چند قبالً پسر بوده است. امام خمینی معتقد است اشکال 
باقی می ماند در ارث پدر و مادر و جّد و جّده، که اگر پدر تغییر 
جنسیت دهد، نه پدر فعلی محسوب می شود و نه مادر فعلی. 
نیز اگر مادر تغییر جنسیت دهد، مرد فعلی، نه مادر است و نه 
پدر. در این صورت، این که از نظر تولید ارث می برند، یا به خاطر 
خویشاوندی و اولویت، یا این که ارث نمی برند، وی معتقد است 
در این مسأله تردید وجود دارد و بهتر است  بگوئیم ارث می برند. 
و ارث آنها به لحاظ حال انعقاِد نطفه است. بنابراین، برای پدر در 
حال انعقاد نطفه دو سوم می باشد؛ هر چند بعداً تغییر جنسیت 
داده و به زن تبدیل شود. نیز برای مادر در حال انعقاد نطفه یک 
سوم می باشد، هر چند بعداً به مرد تبدیل شود و احوط این 

است که با هم مصالحه کنند.
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نویسنده: سید مهدي بهشتي
کارشناسي ارشد/ رشته: فقه و مباني حقوق اسالمي / دانشگاه قم/ ۱۳8۵

استاد راهنما: حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلي راغبي
استاد مشاور: حجت االسالم والمسلمین دکتر علي محامد

 مقدمه
زمانی بر اساس باورهاي نادرست و خرافات که در فرهنگ جامعه های مختلف نفوذ کرده بود، 
»اختالالت جنسیتي« اموري قابل چشم پوشي بودند. ناتواني در درمان نیز، عاملي مهم در عدم توجه 
به این اختالالت محسوب مي شد. امروزه با پیشرفت علم پزشکي، این اختالالت در گروه فوریت 
ـ اجتماعي و ابهامات و اختالالت فرد، تصمیم  هاي پزشکي قرار گرفته اند. وجود شرایط وخیم روحي 
گیري در مورد جنسیت انتسابي پسر یا دختر از طریق روشهاي موجود، امر بسیار مهم و سرنوشت 

ساز می باشد. 
در دهه هاي اخیر روزنه هاي امید این بیماران براي داشتن جنسیتي مشخص و سالم بسیار زیاد 
شده است. چرا که در داخل و خارج از کشور به مدد پیشرفتهاي علوم پزشکي، امکان درمان این 
بیماري فراهم شده است و تعداد زیادي از این بیماران، طبق آمار رسمي و غیر رسمي، هر ساله 

معالجه می شوند. 
 تغییر جنسیت از دیدگاه فقه

قبل از امکان انجام عملهاي تغییر و تعیین جنسیت، مسائل فقهي مربوط به افراد دچار اختالالت 
جنسیتي، تنها از بُعد فیزیکي با عنوان »خنثي« در ابواب مختلف فقهي، بخصوص کتاب ارث مورد 

بررسي فقها قرار مي گرفت. 
با استفتائي که یکي از این بیماران راجع به معالجة خویش از طریق عملهاي جراحي از حضرت امام 
خمیني نمودند، این مسأله براي اولین بار با چنین قالبي در مقابل یک فقیه قرار گرفت. امام خمینی 
نیز پس از صدور فتواي جواز انجام تغییر جنسیت در مورد سؤال شده، این مسأله را در جلد دوم کتاب 

تحریر الوسیله مطرح نموده و فروعي نیز براي آن ذکر کردند. 
تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی)ره(

امام خمینی در تحریر الوسیله ۱۰ مسأله درباره تغییر جنسیت مطرح کرده اند که در ادامه برخی از 
آن مسأله ها ارائه می گردد:

مسأله ۱- ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام نیست. و 
همچنین این عمل در خنثی حرام نیست تا ملحق به یکی از دو جنس شود. و آیا اگر زن در خود 
تمایالتی از سنخ تمایالت مرد یا بعضی از آثار رجولّیت را ببیند یا مرد در خود تمایالت جنس مخالف 
را یا بعضی از آثار آن را ببیند، تغییر آن واجب است؟ ظاهر آن است که واجب نیست، در صورتی که 

شخص، حقیقتاً از جنسی باشد ولیکن تغییر جنسیت او به آنچه که مخالف او است، ممکن باشد.
مسأله 2- اگر فرض شود که قبل از عمل بداند که داخل در جنس مخالف است و )در حقیقت( 
عمل، جنس او را به جنس دیگر، تبدیل نمی کند، بلکه از آنچه که مستور است، کشف می نماید، در 
وجوب ترتیب آثار جنس واقعی و حرمت آثار جنس ظاهری شبهه ای نیست؛ پس اگر بداند که مرد 
است، آنچه که بر مردان واجب و حرام است بر او واجب و حرام می باشد و برعکس. و اما وجوب تغییر 
صورت آن و کشف آنچه که باطن است، واجب نمی باشد مگر این که عمل به تکالیف شرعی، یا بعضی 

از آن ها بر آن متوقف باشد و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن، پس واجب می شود.
مسأله ۵- اگر جنس زن در زمان عده اش تغییر یابد عده- حتی عده وفات- ساقط می شود.

مسأله ۶- اگر جنس مرد به مخالف تغییر کند، ظاهر آن است که والیت او بر صغیرهایش ساقط 
است. و اگر جنس زن تغییر یابد برای او والیت بر صغار، ثابت نمی شود؛ پس والیت آن ها برای جّد 

پدری است و با فقدان او برای حاکم می باشد.
 سؤاالت تحقیق

آقای سید مهدی بهشتی در پایان نامه خود با عنوان »بررسي احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و 
حقوق موضوعه« بر آن است تا مسأله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهي و حقوقي قرار دهد و به 

سؤاالت زیر پاسخ گوید:
۱. مقصود از تغییر جنسیت چیست ؟

2. انواع تغییر جنسیت و فرد تغییر جنسیت شده، چه خصوصیاتی دارد؟
۳. آیا تغییر جنسیت از لحاظ فقهي و حقوقي مشروع است؟

۴. در صورت مشروعیت، آیا این مشروعیت بصورت مطلق است یا با شرایط؟ 
۵. در صورت عدم مشروعیت، آیا استثناءپذیر است؟ 

۶. در صورت تحقق تغییر جنسیت، خواه به صورت مشروع، خواه نامشروع، چه آثار و احکامي و در 
چه حوزه هایي بر این تغییر مترتب است؟

۷. تغییر جنسیت چه تأثیري بر علقه نکاح مي گذارد؟
8. آیا در صورت تغییر جنسیت زن به مرد، زن مستحق دریافت مهریه مي باشد یا خیر؟

9. وضعیت احکام عبادي فردي که تغییر جنسیت مي دهد چگونه است؟ آیا با نیتي طبق جنسیت 
جدید انجام وظیفه کند یا خیر؟

۱۰. تغییر جنسیت چه آثاري در حقوق و تکالیفي از قبیل، والیت، حضانت، نفقه و ارث بر جاي 
مي گذارد؟

۱۱. در صورت انجام تغییر جنسیت مجدد، در فرد چه آثاري رخ مي نماید؟ 

 چکیده پایان نامه
نویسنده در این پایان نامه، پس از بررسي کلیات تحقیق که در بر دارنده مسائلي چون: بیان مسأله، 
پیشینة موضوع، ضرورتها و غیره مي باشد، به موضوع شناسي عنوان »تغییر جنسیت« پرداخته و 
شرحي از وضعیت جسمي و روحي افراد تغییر جنسیت یافته، همراه با انواع تغییرجنسیت و مسائل 
مربوط به هویت جنسي و اختالالتي که بر آن عارض مي شود، ارائه می کند. همچنین نکاتي در باب 

مالکات تعیین جنسیت مؤنث و مذکر از دیدگاه فقه بیان مي شود. 
در بخش مشروعیت یا عدم مشروعیت فقهي و حقوقي تغییر جنسیت، به دو دسته دلیل، از قائلین به 
حرمت و قائلین به جواز اشاره شده است. پس از ذکر هر دلیل، مناقشه اي را هم که بر آن دلیل وارد 
است، ذکر شده. اهم دالیل قائلین به حرمت عبارتند از: حرمت لمس و نگاه به عورت نامحرم، حرمت 

تغریر به نفس، حرمت تغییر مخلوقات خداوند.
برخی از دالیل قائلین به جواز نیز عبارتند از: قاعدة سلطنت، اصل اباحه، قاعدة اضطرار. 

در ادامه احکام و آثاري که تغییر جنسیت در امور عبادي، مدني و جزایي فرد ایجاد مي کند و نیز هر 
یک از فروع متصور در امور مدني و جزایي، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه بررسي شود.

 نتیجه گیری
نتیجه اینکه در باب عبادات بصورت کلي مي توان گفت که جنسیت فعلي فرد، مالک تعلق تکالیف 

است. لذا هرگاه فردي به زن تغییر جنسیت دهد، احکام زنان بر او تکلیف مي شود. 
در آثار وضعي فرد تغییر جنسیت یافته، در صورتي که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد، به 
محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل مي شود. تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط تمام عده ها 
از او مي شود و شوهر ملزم به پرداخت کامل مهریه اوست؛ خواه تغییر جنسیت وي قبل از نزدیکي 
باشد، خواه بعد از آن. در صورت تغییر جنسیت پدر یا جد پدري، به نظرمي رسد والیت ایشان کماکان 
استمرار پیدا مي کند. ولی براي مادري که به جنس مرد تغییر جنسیت مي دهد، والیتي ثابت نمي 
گردد و حق حضانت مادر نیز با تغییر جنسیت ساقط مي شود. حق پدر پس از تغییر جنسیت به 

زن هم تداوم دارد. 
در مورد عقود و تعهدات سابق فرد هم باید گفت تغییر جنسیت سبب فسخ یا بطالن هیچ قرارداد یا 

اسقاط هیچ تعهدي نمي گردد و فرد در هر حال ملزم به انجام تعهدات خود مي باشد. 
 خاتمه

آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام نگارنده بوده، پرداختن به مسأله اي نوپیدا در گسترة مسائل 
مستحدثه فقهي است که بروز روزافزون آن در سطح جامعه اسالمي، هشدار دهندة پیدایش یک 
مشکل اجتماعي است که مي بایست در حوزه هاي مختلف آسیب شناسي، بهزیستي، قانونگذاري و 

باالخره فقهي مورد توجه دقیق قرار گیرد.
باید با استفاده از راهکارهاي اجتماعي صحیح و تصمیم گیریهای عاقالنه، مبتالیان به این بیماریها را 
در درجة اول به مقصد سالمت جسماني و رواني رسانده، در ادامه با ارائه احکام شرعي آنها در تمام 
مسائل مطروحه، گامي بلند در جهت رفع تحّیرات شرعي و حقوقي که گریبانگیر این افراد می باشد، 

برداشته شود.
ـ قم شماره بازیابی پایان نامه در کتابخانه تخصصی امام خمینی 

BP ۱98/۶ /9ب 8ج

»بررسي احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه«
معرفی پایان نامه

روح اهلل صباغی "
ru.sabbaghi@gmail.com
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»تغییر جنسیت« در حقوق 
ایران چه حکمی دارد؟ آیا این 
رفتار در قانون ایران یک رفتار مجاز و 

مشروع است یا خیر؟
در اصطالح حقوقی »تغییر جنسیت« 
در  تغییر  یا  اصالح  تبدیل،  گونه  هر  بر 
جنس فرد، به گونه ای که وضعیت فعلی 
او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او 
دارای تفاوت باشد، صادق است که البته 
برخی تعبیر »اصالح جنسیت« را ترجیح 
می دهند. پاسخ جامع و مانع به پرسش 
یا اصالح  تغییر  درباره وضعیت حقوقی 
جنسیت در حقوق ایران نیازمند توضیح 

در ۳ سطح است: 
سطح نخست، به لحاظ دکترین حقوقی 
و نظریه های فقهی که مبنای قانون و رویه 
قضایی ما است؛ در این سطح با توجه به 
پیشینه طرح مساله در فقه امامیه و فتوای 
مترقی حضرت امام)ره( و سایر فقیهان 
بزرگوار، نظریه پردازی فقهی و حقوقی ما 
بسیار پیشرو است و ابعاد مختلف قضیه 
گرفته  قرار  نظریه پردازی  و  بحث  مورد 
است. به طور کلی سه نظریه در این عرصه 

مطرح شده است:
۱. نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت 
2. نظریه مشروعیت تغییر جنسیت

۳. نظریه مشروعیت مشروط، که مجال 
گفتگو درباره ادله آنها نیست.

سطح دوم در قانون موضوعه ایران است 
که باید عرض کنم به لحاظ ماهوی یعنی 
مجاز بودن یا نبودن این عمل قانون ما 
ساکت است. اما به لحاظ شکلی در بند ۱8 
ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳9۱ 
رسیدگی به دعوای »تغییر جنسیت« در 
صالحیت دادگاه های خانواده دانسته شده 
این  است. که مفهوم چنین صالحیتی 
است که طرح چنین دعوایی در محاکم 
خانواده دادگستری مجاز و رسیدگی به 
آن تکلیِف قانونی این محاکم است. که به 
نوبه خود به معنی مجاز بودن دادگاه ها 
در دادن چنین مجوزی است؛ یعنی تجویز 
غیرصریح تغییر جنسیت در حقوق ایران. 

پیش از این قانون نیز در برخی از آرای 
جنسیت  تغییر  مشروعیت  دادگاه ها، 
احتماال بر مبنای فتوای حضرت امام)ره( 
مفروض شمرده می شد. البته در همان 
زمان یعنی پیش از تصویب قانون حمایت 
خانواده در سال ۱۳9۱ اداره حقوقی قوه 
قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵2 
مورخ ۱۳9۰/۰۱/29 اعالم کرده بود که: 
»تغییر جنسیت در قانون منع نشده، لذا 
انجام عمل جراحی تغییر جنسیت نیازی 
به مراجعه به مراجع قضائی و اخذ اجازه از 
این مراجع ندارد ... انجام عمل جراحی در 
مورد غیرمحجورین صرفاً با رضایت خود 
اشخاص انجام می¬شود و نیاز به اجازه 

افراد دیگر مانند زن یا شوهر ندارد.«
خانواده  قانون حمایت  تصویب  از  پس 
اداره حقوقی با عدول از نظریه سابق خود 
مورخ   ۷/92/۱۴۴۴ شماره  نظریه  طی 
در   -۱« کرد:  اظهارنظر  چنین   92/8/۴
قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر 

تغییر جنسیت و حقوق ایران در گفتگو با سید جعفر اسحاقی:

حضرت امام و عمده شاگردان ایشان
 تغییر جنسیت را مجاز دانسته اند!

سید جعفر اسحاقی،
وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موضوعات حقوق کیفری، 

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

 مسأله ترنس وجود دارد و اگر درست نبود امام خمینی )ره( فتوا نمی دادند!
 این حمایتم را از روی رضایت انجام می دهم و می گویم تا زمانی که توان دارم ادامه می دهم!
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جنسیت، مالحظه نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله... 
حرام نبودن آن بیان شده و امری غیرترافعی می باشد و 
با توجه به ابتدای ماده ۴ قانون حمایت خانواده،  در زمره 
»امور« است نه دعاوی. ]یعنی نیاز به طرح دعوی به طرفیت 
دادستان یا ثبت احوال نیست![ 2- نظر به اینکه ماهیت تغییر 
جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصالح شناسنامه و 
مدارک هویتی،  متفاوت می باشد و قانونگذار در بند ۱8 ماده 
۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت 
را در صالحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش 
از اقدام به آن باید مجوز الزم از دادگاه اخذ شود. ۳- دادگاه 
در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی 
قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع 
و احوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی 
اتخاذ می کند. ۴- در فرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر 
جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت 
ضرورت آن را تأیید می نماید و به مانند سایر آراء غیرمالی، 

قابل تجدیدنظر است....«
سطح سوم، رویه قضایی در خصوص »تغییر جنسیت« در 
نظام قضایی ایران است. در عمل متقاضیان باید دو دعوای 
حقوقی مستقل را با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده مطرح 

کنند:
۱. دعوای صدور مجوز جراحی تغییر جنسیت

2. دعوای اثبات جنسیت و تغییر نام
به این نحو که متقاضی تغییر جنسیت ابتدا باید دادخواستی 
جهت صدور مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت به دادگاه 
خانواده محل سکونت خود تقدیم کند. در برخی دعاوی 
اداره بهزیستی و به طرفیت  از طریق  مشاهده شده که 
دادسرای محل مطرح شده است. دادگاه پس از بررسی، 
خواهان را به پزشکی قانونی جهت معاینه و صدور گواهی 
معرفی می کند. در صورت تأیید پزشکی قانونی، دادگاه مجوز 
انجام عمل جراحی و طی مراحل درمانی را صادر می کند. 
پس از انجام عمل جراحی، متقاضی دادخواستی به انضمام 
مدارک پزشکی و گواهی انجام عمل جراحی به خواسته 
اثبات جنسیت و تغییر نام به طرفیت اداره ثبت احوال محل 
صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه می کند که پس از صدور 

دادنامه، اداره ثبت احوال، اسناد هویتی او را تغییر می دهد. 
مطابق قانون ایران چه کسانی برای تغییر 

جنسیت واجد شرایط شناخته می شوند؟
بر اساس رویه ای که در عمل در کشور ما شکل گرفته و 
بسان بسیاری از کشورها، دو دسته واجد شرایط تغییر 

جنسیت شناخته می شوند:
۱. افراد خنثی یا هرمافرودیت )Hermprodite(؛

 )Psychological Hermprodite( 2. مخنث یا خنثای روانی
TransGender-( تَراجنسی  پزشکی  تعبیر  به  یا 

Transsexual( که به اختصار از آن به TS یا تَِرنس نیز تعبیر 
می شود.

دسته نخست کسانی هستند که از آلت تناسلی هر دو 
جنس برخوردارند. وضعیت جسمی افراد این دسته نیز دارای 
مراتبی است؛ گاه غلبه یک جنسیت در آنها مشخص است 
که به آن جنس ملحق می شوند ولی گاهی به حدی می رسد 
که غلبه یک جنس در آنها قابل تشخیص نیست که در فقه 

ما از آن به خنثای مشکل تعبیر شده است. 
دسته دوم کسانی هستند که از خصوصیات جسمی یک 
»هویت  روان شناختی،  لحاظ  به  ولی  برخوردارند  جنس 
جنسی« متفاوتی دارند. به بیان دیگر تراجنس ها افرادی 
هستند که هویت جنسیتی )Gender( با هویت جسمی یا 
جنسی )Sex( آنها متناقض است یا تطبیق درستی ندارد و 
تشخیص روانی فرد از جنسیتش با اندام های جنسی زمان 
تولدش متفاوت است. اصطالحا به این وضعیت اختالل 
 )Gender Identity Disorder - GID( هویت جنسیتی
Gender dysphoria-( یا به تعبیر علمی تر مالل جنسیتی

GD( می گویند. تراجنسی ها عالقه شدید برای طی کردن 

مراحل تغییر و پیوستن به جنس مخالف را دارند. این مراحل 
می تواند شامل هورمون درمانی، تغییر در رفتار اجتماعی، 
پوشش یا نهایتا جراحی تغییر جنسیت باشد. عدم دسترسی 

به درمان در این افراد می تواند باعث خودکشی آنها شود.
قانون گذاران در اکثر کشورها با تغییر جنسیت این دو 
دسته موافقت کرده اند ولی با تغییر جنسیت سایر افراد به 
لحاظ مخالفت با مصالح عمومی جامعه مخالفند؛ زیرا تغییر 
جنسیت در سایر موارد می تواند عوارض جبران ناپذیری برای 
فرد و جامعه داشته باشد. در فقه نیز برخی از فقها فقط تغییر 
جنسیت را در دسته نخست یعنی افراد خنثی جایز می دانند، 
ولی حضرت امام)ره( و عمدتا شاگردان ایشان در دسته دوم 
نیز تغییر جنسیت را مجاز دانسته اند که رویه قضایی در 

کشور ما نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
 وضعیت حقوقی تغییر جنسیت در قوانین 

سایر کشورها چگونه است؟
به صورت کلی به طور کلی کشورها از لحاظ داشتن یا 

نداشتن مقررات به ۳ گروه تقسیم می شوند:
۱. کشورهایی که در این رابطه مقررات مصوب و شرایطی 
را برای تغییر جنسیت وضع کرده اند. مانند آلمان، انگلستان، 
ایرلند، بلژیک و ترکیه. انگلستان قانون مستقلی را تحت 
 Gender Recognition( »عنوان »قانون شناسایی جنسیت
Act( در سال 2۰۰۴ و ایرلند قانون مشابهی را در سال 
2۰۱۵ تصویب کرده اند و ترکیه در ماده ۴۰ قانون مدنی به 

این موضوع پرداخته است.  
2. کشورهایی که از لحاظ قانونی مقررات مصوبی ندارند 
ولی رویه قضایی یا نمایندگی اداری شرایطی را وضع نموده و 
تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می شود. مانند فرانسه، 

آمریکا، لبنان و استرالیا.
۳. کشورهایی که اساسا تغییر جنسیت را نامشروع می دانند. 

مانند آلبانی.
مدت ها،  تا  ال  کامن  نظام حقوقی  در  نمونه  عنوان  به 
دادگاه ها از شناسایی فرد تغییر جنسیت داده خودداری 
می کردند که در نهایت با تغییر جهت دادگاه ها تحت تاثیر 
پیشرفت های پزشکی تغییر جنسیت به رسمیت شناخته 
شد. حقوق انگلیس تا سال 2۰۰۴ بر معیارهای بیولوژیکی 
)کروموزوم، غدد و اندام جنسی( تاکید داشت و به معیارهای 
روانشناختی بی اعتنا بود. در حال حاضر مطابق ماده ۱ قانون 
شناسایی جنسیت انگلستان، فردی که ۱8 سال تمام 
داشته باشد، بر اساس این که با جنسیت دیگری زندگی 
می کند، می تواند تقاضای گواهی شناسایی جنسیت نماید. 
بر اساس ماده 2 این قانون متقاضی باید ثابت نماید که دچار 
اختالل هویت جنسی است و الاقل به مدت 2 سال تا تاریخ 
درخواست با جنسیت جدید زندگی کرده است و قصد دارد 
تا زمان مرگ در این جنسیت زندگی نماید. برای اثبات 
این موارد تاییدیه یک پزشک متخصص در زمینه اختالل 
جنسیت و یک روانپزشک ضروری است. اگر متقاضی مجرد 
باشد به او گواهی دائمی داده می شود ولی اگر متاهل باشد 
این گواهی موقت خواهد بود. بر اساس این گواهی موقت، 
تا ۶ ماه بعد دادگاه حکم به بطالن ازدواج فرد می دهد. نکته 
جالب توجه این است که بر اساس این قانون تغییر جنسیت 
فرد بر پدر یا مادر بودن وی و رابطه او نسبت به فرزندانش 

تاثیری ندارد. 
در ایاالت متحده هم در زمینه ازدواج افراد تراجنس سه 
موج متوالی دیده می شود. موج اول ویژگی های فیزیولوژیکی 
زمان تولد را معیار منحصر برای تعیین جنسیت فرد متقاضی 
می دانست. موج دوم شامل پرونده هایی است که در آنها 
دادگاه ها تالش می کنند تا عوامل روانشناختی را در تعیین 
جنسیت یک فرد مداخله دهند. در نهایت در موج سوم از 
سال 2۰۰۳ عوامل روانشناختی بر عوامل بیولوژیکی برتری 
داده می شود. توجه به این سیر تحول بسیار مهم است؛ زیرا 
به هر میزان که شناخت حقوقدانان از موضوع به مدد دانش 
افزایش یافته، حکم مساله نیز تغییر یافته است؛ یعنی توجه 

به تمایز مهم میان جنس و جنسیت و اینکه اساسا جنسیت 
یک موضوع روانی است تا بیولوژیک، سبب شده حقوق این 
کشورها بعد روانشناختی را بر بعد زیست شناختی آن ترجیح 

دهند.
»تغییر جنسیت« چه آثار حقوقی را در پی 

دارد؟
آثار حقوقی تغییر جنسیت را در حقوق خصوصی و کیفری 
می توان بررسی کرد. در حقوق خصوصی تغییر جنسیت 
می تواند آثار بسیار گسترده ای بر حقوق و تکالیف و قراردادها 
داشته باشد از جمله بر عقد نکاح، مهریه، حق والیت و 

حضانت بر طفل، ارث و مانند آن. 
مطابق یکی از دسته بندهای ارائه شده در این زمینه تاثیر 
به دو گونه است: گاهی جنسیت  بر قراردادها  جنسیت 
شخص به عنوان شرط وصف یا صفت او در قرارداد لحاظ 
شده است مانند قرارداد استخدام پرستار یا معلم بانو. گاهی 
نیز جنسیت نقش اساسی و تشکیل دهنده در ماهیت عرفی 
موضوع قرارداد دارد مانند نکاح. در نوع اول قرارداد با تغییر 
جنسیت باطل یا منفسخ نمی شود ولی چون جنسیت طرف 
به عنوان وصف متعهد یا شرط در قرارداد لحاظ شده و با 
تغییر جنسیت این وصف یا شرط منتفی است، اگر بقای 
وصف مذکور )بانو بودن پرستار، مربی مهد کودک یا معلم( 
برای متعهد له )بیمارستان یا مهدکودک( دارای منفعت 
عقالیی مشروع باشد، او می تواند به استناد خیار تخلف وصف 

یا شرط، قرارداد را فسخ کند. 
در قرارداد نوع دوم یعنی نکاح، از زمان تغییر جنسیت ادامه 
نکاح ممکن و مشروع نیست؛ زیرا اختالف واقعی جنسیت 
طرفین عقد نکاح در تمام مدت شرط صحت و بقای عقد 
است. در این زمینه هم دو نظریه مطرح است: نظریه انفساخ 
و نظریه کشف بطالن عقد نکاح. نظریه نخست به معنی فسخ 
عقد از زمان فقدان شرط است و نظریه دوم کاشف از بطالن 
عقد از زمان انعقاد است که هر یک آثار خاص به خود را دارد. 
یکی از آثار مهم این نظریه پردازی ها در استحقاق مهریه است. 
به عنوان نمونه تغییر جنسیت زوج پس از آمیزش بر مبنای 
نظریه کشف بطالن، استحقاق زوجه نسبت به تمام مهرالمثل 
)مهریه متعارف( را در پی دارد و بر مبنای نظریه انفساخ نکاح، 
زوجه مستحق مطالبه تمام مهرالمسمی )مهریه تعیین شده 
ضمن عقد نکاح( خواهد بود. همین طور بر مبنای نظریه 
کشف بطالن، پیش از آمیزش زوجه مستحق دریافت مهر 
نیست، ولی بر مبنای انفساخ عقد سه نظریه مطرح شده 

است.
حقوقی را که جنسیت شخص در تمتع از آن موثر است، 
به حق مکتسب و غیرمکتسب تقسیم کرده اند. منظور از 
حق مکتسب در این بحث حقی است که شخص پیش از 
تغییر جنسیت، به لحاظ جنسیت سابق، طبق قانون به دست 
آورده است. مانند پدری که حق والیت بر فرزندش داشته یا 
مادری که حق حضانت داشته و تغییر جنسیت داده است. 
مطابق فتوای حضرت امام)ره( این حق نیز ساقط می شود، 

قانون گذاران در اکثر کشورها با تغییر جنسیت 
این دو دسته موافقت کرده اند ولی با تغییر جنسیت 
سایر افراد به لحاظ مخالفت با مصالح عمومی جامعه 
مخالفند؛ زیرا تغییر جنسیت در سایر موارد می تواند 

عوارض جبران ناپذیری برای فرد و جامعه داشته 
باشد. در فقه نیز برخی از فقها فقط تغییر جنسیت 

را در دسته نخست یعنی افراد خنثی جایز می دانند، 
ولی حضرت امام)ره( و عمدتا شاگردان ایشان در 

دسته دوم نیز تغییر جنسیت را مجاز دانسته اند که 
رویه قضایی در کشور ما نیز بر همین اساس شکل 

گرفته است.
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ولی حقوقدانان این حق را به استناد مکتسب بودن آن، 
همچنین برخی از فقها مانند آیت اهلل مومن به استناد 

استصحاب بقای والیت باقی می دانند. 
در برخی از کشورها مالک بقا یا سقوط حقوق مذکور، 
رعایت غبطه و مصلحت طفل است؛ به این معنا که اگر 
تغییر جنسیت بر کودک آسیب و صدمه جسمی یا روانی 
وارد نکند، حق باقی است و در غیر این صورت حق ساقط 
می شود. برای نمونه در یک پرونده دادگاه نیویورک به 
استناد اظهارات کودک که گفته بود از دیدن پدر تغییر 
جنسیت داده خود رنج می برد، حکم به سقوط حق 

والیت، حضانت و مالقات پدر کرد. 
حقوق غیرمکتسب حقوقی است که شخص در گذشته 
به اعتبار جنسیت سابق، نمی توانست از آنها متمتع شود یا 
نمی توانست آن را استیفا کند، ولی پس از تغییر جنسیت 
به اعتبار جنسیت جدید قصد استیفای آن را می کند. 
مانند حق ازدواج با جنس مخالف جنسیت جدید یا 

تعیین سهم االرث یا مقدار دیه به اعتبار جنسیت جدید. در 
این موارد اگر حقوق، جنسیت جدید را بپذیرد، علی القاعده 
باید بر مبنای آن حق شخص را به رسمیت بشناسد. مشکلی 
که قابل تصور است این است که این پذیرش حق بر حقوق 
سایر افراد مانند سایر ورثه تاثیر می گذارد که می تواند موجب 
اعتراض آنها را فراهم کند. به همین جهت شایسته است در 

این موارد نیز قانون گذار اعالم نظر کند.
هم  کیفری  حقوق  در  جنسیت  تغییر  آیا 

تأثیری دارد؟
بله جنسیت و تغییر آن می تواند بر جرم و مجازات موثر 
باشد. برخی جرایم مبتنی یا مرتبط با جنسیت هستند. در 
این دسته از جرایم تعریف جرم بستگی تامی به جنسیت 
مرتکب دارد. به عنوان مثال جرایم زنا )ماده 22۱ ق.م.ا.(، 
لواط )ماده 2۳۳ ق.م.ا.(، تفخیذ )ماده 2۳۵ ق.م.ا.(، مساحقه 
)ماده2۳8 ق.م.ا.( و همجنس گرایی )ماده 2۳۷ ق.م.ا.( بر این 
اساس ارتباط جنسی یک مرد یا زن با شخص تغییر جنسیت 
داده به زن یا مرد، ارتباط دو همجنس محسوب نمی شود. 
اما پرسش مهم این است که اگر فرد ترنس پیش از تغییر 
جنسیت با مرد یا زنی ارتباط جنسی برقرار کند، آیا مشمول 

عنوان رابطه با همجنس می شود یا خیر؟ 
اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/92/۱۴۴۴ مورخ 92/8/۴ 
در پاسخ به این سوال که »آیا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه 
و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت، تغییر چهره و 
قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت )مرد با لباس زنانه و 
آرایش و گریم خاص و زن با لباس مردانه با سر و صورت 
شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به 
دادگاه مراجعه می نمایند( در اجرای ماده ۶۳8 و تبصره آن از 
قانون مجازات اسالمی )کتاب تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ جرم 
محسوب می شود یا خیر؟« چنین اعالم نظر کرده است که 
»... هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود 
که از مصادیق ماده ۶۳8 ق.م.ا. باشد، می تواند تحت تعقیب 
کیفری قرار گیرد.« اما در حدود وضعیت به نحو دیگری 
است؛ زیرا این فرد خودش را یک زن می داند و ارتباطش با 
یک مرد از باب همجنس گرایی نیست؛ یعنی عمل خودش 
را لواط یا مساحقه نمی داند. این مورد می تواند از مصادیق 
شبهه تلقی و »قاعده درء« موضوع مواد ۱2۰ و ۱2۱ ق.م.ا. 

اعمال شود. 
تاثیر دیگر تغییر جنسیت در حقوق کیفری بر مجازات و 
معافیت ها و تخفیفات آن است. قانون گذار ما از سویی در 
مواردی برای بزهکار مرد مجازات شدیدتری در نظر گرفته 
است، مانند ماده 2۴۳ ق.م.ا. در حد قوادی که تا یک سال 
تبعید را بر مجازات مرتکب مرد افزوده است؛ از سوی دیگر 
یک سری معافیت یا تخفیف برای عنوان پدر در مجازات های 
حال  است.  گرفته  نظر  در  قذف  و  سرقت  حد  قصاص، 
پرسشی که مطرح می شود این است که وضعیت اشخاص 
تغییر جنسیت داده به مرد یا زن چگونه می شود؟ مثال اگر به 

هنگام اجرای حد مرتکب جرم قوادی به مرد تغییر جنسیت 
داده باشد آیا به مجازات تبعید هم محکوم می گردد یا خیر؟ 
یا اگر پدری فرزندش را به قتل رسانده و پس از ارتکاب 
جنایت تغییر جنس داده است، آیا هنگام اثبات و اجرای 
قصاص از معافیت برخوردار است یا قصاص می شود؟ اگر 
پدری پیش یا پس از قذف فرزندش تغییر جنسیت دهد، آیا 
مشمول تخفیف ماده 2۵9 ق.م.ا. شده و فقط تعزیر می شود 
یا خیر؟ یا اگر به هنگام ارتکاب جرم سرقت پدر مالباخته بوده 
و پس از ارتکاب و به هنگام اثبات و اجرای حد تغییر جنسیت 
داده آیا مشمول بند ج ماده 2۶8 ق.م.ا. که حد را نسبت به 

پدر صاحب مال نفی می کند، می شود؟ 
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷9۱ مورخ  اداره حقوقی در 
۱۳۶۶/۱۰/۱۴ اعالم داشته ... در صورت تغییر جنسیت، این 
امر تاثیری در حقوق ثابته ندارد و آنها را جز در مواردی 
از قبیل بطالن ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد. 
بنابراین با توجه به دالیل ذکر شده پدری که قبل یا بعد 
از قذف فرزندش تغییر جنسیت می دهد، همچنان مشمول 

تخفیف ماده 2۵9 ق.م.ا. قرار می گیرد.
مشکالتی  چه  با  عمل  در  جنسیت  تغییر 
مواجه است و حقوق چگونه می تواند در حل 

آنها ایفای نقش کند؟
مجموعه ای از مشکالت در عرصه عمل این موضوع را احاطه 
کرده است؛ از سویی ما در ایران با یک گرایش گسترده به 
محققین  روبه رو هستیم.  تغییر جنسیت  عمل جراحی 
معتقدند این گرایش، بسترهای اجتماعی و فرهنگی دارد. در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی افرادی که دچار مالل هویت 
جنسی اند، می توانند پوشش و زندگی دلخواه خود را انتخاب 
کنند و فشار اجتماعی زیادی برای تغییر جنسیت آنان وجود 
ندارد و نیمی از این افراد با هورمون درمانی و استفاده از 
نسبی  رضایت مندی  به  دلخواه  نقش جنسی  و  پوشش 
می رسند و از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت چشم پوشی 
می کنند. ولی در کشورهای اسالمی مانند ایران فشار روانی 
و اجتماعی زیادی بر روی این افراد وجود دارد که آنها را به 

سمت عمل جراحی تغییر جنسیت می کشاند. 
حجم  این  در  محققان  گزارش  مطابق  دیگر  سوی  از 
به  المللی  بین  استانداردهای  جراحی  عمل های  کثیر 
صورت کامل رعایت نمی شود که می تواند برای اشخاص 
تغییر جنسیت داده عواقب ناگواری داشته باشد. مطابق 
استانداردهای بین المللی جهت گزینش اشخاص متقاضی 
عمل جراحی تغییر جنسیت، چهار مرحله  پیش بینی 
DSM_IV_ شده است: ۱. تشخیص اختالل بر اساس
TR؛ 2. تجربه زندگی در قالب نقش مقابل؛ ۳. گذراندن 
دوره های روان درمانی و ۴. بررسی وضعیت هورمونی بیمار. 
مطالعات علمی انجام شده در ایران نشان داده است که 
تنها 2۷/۱۳٪ از پرونده های بررسی تغییر جنسیت مطرح 
در پزشکی قانونی تهران در بازه زمانی ۱۳8۳ تا ۱۳8۷ با 
استانداردهای بین المللی مذکور تطابق کامل داشته اند، به 

عنوان نمونه متغیر »زندگی در قالب نقش جنسی 
مقابل«، که از اهمیت زیادی در موفقیت عمل جراحی 
برخوردار است، کمترین میزان تطابق )۳۴/9 ٪( را با 

استانداردهای بین المللی داشته است.
جمع این دو موضوع یعنی گرایش گسترده به عمل 
استانداردهای الزم  از سویی و عدم رعایت  جراحی 
برای موفقیت چنین عملی می تواند موجب نقض 
باید در حوزه  این مشکالت  برای حل  غرض شود. 
نظر تکلیف چند موضوع را مشخص کنیم که که 
من از آن به شناخت دقیق موضوع تعبیر می کنم. در 
تجربه سایر کشورها می بینیم که هر میزان تمایز میان 
جنس و جنسیت و برتری ابعاد روانشناختی جنسیت 
بر ابعاد زیست شناختی آن به وسیله علم توضیح داده 
شد، حقوق برای بعد روانشناختی جنسیت اهمیت 
بیشتری قائل شد تا جایی که بعد روانشناختی را بر 
بعد زیست شناختی ترجیح داد. بر این اساس اوال باید 
مشخص شود که موضوع اصلی »تغییر جنسیت« است یا 
»تعیین جنسیت«! تعیین جنسیت، یعنی ما از جنسیت 
واقعی شخص پرده برمی داریم، نه اینکه جنسیت جدیدی 
به او می دهیم. کما اینکه در روایت مورد استناد فقها درباره 
قضاوت حضرت علی)ع( بدون هیچ گونه تغییر جسمی، 
درباره شخص مشکوک به دو جنسیت، تعیین جنسیت 
صورت گرفت. ثانیا جنسیت را بیشتر یک امر روانشناختی 
می دانیم یا زیست شناختی. اگر موضوع تعیین جنسیت باشد 
و جنسیت بیشتر یک امر روانشناختی تلقی شود، شاید تا 
حد زیادی از ضرورت عمل جراحی به هر قیمت کاسته 

 شود.  
جدی ترین اقدام حقوقی را در این خصوص 

چه می دانید؟
به نظرم جدی ترین اقدام وضع قانونی است که تکلیف این 

موضوعات را روشن کند:
۱. اصل مشروعیت این اقدام؛ زیرا در فقه محل اختالف 

است.
2. لزوم اخذ مجوز پیشینی؛ اشاره شد که در این زمینه اداره 

حقوقی دو نظریه متفاوت ابراز کرده است. 
۳. اشخاص واجد شرایط؛ در این مورد هم در فقه اختالف 

نظر وجود دارد. 
۴. مالک  و مرجع تشخیص ضرورت؛ چون عمل جراحی 
تغییر جنسیت مستلزم ارتکاب محّرماتی مانند رؤیت و لمس 
حرام است به فتوای همه فقها در غیر فرض ضرورت، حرام 

است، باید مالکی ارائه داد. 
۵. در مورد مراحل مقدماتی عمل جراحی تغییر جنسیت 
مانند مرحله زندگی در قالب نقش جنسی مقابل، باید تعیین 
تکلیف شود؛ زیرا این مرحله به صورت پوشیدن لباس جنس 
مقابل و سایر رفتارهای آن جنس تحقق می پذیرد که تحت 
عنوان »تشبه به جنس مخالف« قرار می گیرد که موجب 

حرمت شرعی آن می شود.
۶. عقیم سازی از ایرادات دیگر این نوع عمل های جراحی 
است که قانون گذار باید به این پرسش نیز پاسخ درخوری 

بدهد.
۷. نهایتا با توجه به آثار گسترده این موضوع در حقوق، 
قراردادها و حقوق کیفری که به اجمال به آن اشاره شد 
آیا عنوان پدر و حقوق  باید تعیین تکلیف شود. مثال 
مکتسبه مترتب بر آن، با تغییر جنسیت سلب می شود 

یا خیر؟
چند سالی هست که اخباری از تدوین یک الیحه جامع در 
این خصوص تحت عنوان »الیحه حمایت از بیماران اختالل 
هویت جنسی« در سازمان بهزیستی شنیده می شود و گفته 
شده در این الیحه پیش بینی های الزم در مورد بیمه، درمان، 
ثبت احوال، دانشگاه و سربازی این افراد صورت گرفته است، 
که در حد شنیده ها است و متاسفانه متن آن در دسترس 

همگان قرار نگرفته است.

رویه قضایی »تغیر جنسیت« در کشور ما نیز بر 
بر مبنای فتوای امام شکل گرفته است!

 گرایش گسترده به عمل جراحی تغییر جنسیت 
و عدم رعایت استانداردهای ضروری برای موفقیت 
آن از معضالت عملی تغییر جنسیت در ایران است.

به لحاظ نظری باید مشخص شود که اوال موضوع 
اصلی »تغییر جنسیت« است یا »تعیین جنسیت«؟ 

ثانیا جنسیت را بیشتر یک امر روانشناختی 
می دانیم یا زیست شناختی؟

 وضع قانونی که به سواالت و ابهامات اساسی 
در مورد تغییر جنسیت پاسخ دهد، ضروری به نظر 

می رسد.
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  دسته اول؛
در برخی موارد دستگاه تناسلِی خارجی، صورت کامل پیدا 
نکرده و جنسیِت حقیقی در حفره شکمی پنهان مانده است 
که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می شود. از 
نظر امام خمینی تغییر شکل و کشف آن چه پنهان است، 
واجب نیست، مگر در صورتی که عمل به تکالیف شرعی یا 
پاره-ای از آن، نیاز به عمل جراحی داشته و پرهیز از محرمات 
و گناهان جز به آن امکان نداشته باشد. از نظر امام خمینی، 
چنان چه شخص قبل از عمل جراحی، در جنس مخالف قرار 
دارد، عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی دهد، بلکه آن 
چه را پنهان است آشکار می سازد، در این صورت بدون شبهه 
واجب است آثار جنس واقعی را رعایت نماید . بنابراین، اگر 
بداند که در واقع مرد است، آن چه بر مردان واجب است، بر 
وی واجب است و آن چه بر مردان حرام است بر وی حرام 

می باشد.

  دسته دوم؛
که خواهان تغییر جنسیت اند، خنثی ها هستند که در منابع 
حدیثی و فقهی به احکام شرعی این افراد اشاره شده است. 
خنثی ها به دو گروه »خنثای مشکل« و »خنثای غیر مشکل« 
تقسیم می شوند. خنثای مشکل یا »دو جنسی کامل« یا 
»هرمافرودیت حقیقی« به دلیل دارا بودن هر دو آلت تناسلِی 
مردانه و زنانه، دارای جنسیت بینابین و دو گانه هستند، و 
دقیقاً مرد بودن یا زن بودِن آنان آشکار نیست. این عده ملزم 
به رعایت احتیاط های شرعی بوده و برای مثال، ازدواج برای 

آنان حرام است.   
امام خمینی در مورد تغییر جنسیت خنثی ها به طور کلی 
فرموده که ملحق کردن خنثی به جنس زن یا مرد با عمل 
جراحی حرام نیست. از نظر ایشان فرقی بین خنثای مشکل 
و خنثای غیر مشکل از این جهت نیست. ولی به اعتقاد برخی 
فقیهان شیعه، »خنثای مشکل« اگر دارای توان جسمی و 
مالی باشد، واجب است تغییر جنسیت داده، و یک جنس 

واحد که متناسب با وضعیت وی است برگزیند. 

 دسته سوم؛
که خواهان تغییر جنسیتند، افراد تراجنسیتی یا ترنس 
سکشوال یا »خنثای روانی« هستند. این عده از نظر ظاهری و 
آلت تناسلی، سالم بوده و هیچ گونه ابهام یا نقصی ندارند، ولی 
از نظر روانی، شدیداً بیمار و گرفتار اختالل هویت جنسی بوده 

و خود را متعلق به جنس مخالف می دانند. تمایل و اصرار این 
گروه برای عمل جراحی، بسیار زیاد است.

چندی پیش، خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیده و 
گزارشی از اقسام تغییر جنسیت در ایران، خدمت ایشان 
بیان کردم. وقتی به این قسم؛ یعنی بیماران ترانس رسیدم، 
ایشان فرمودند: »چقدر این عده زیاد هستند«. معلوم می شود 
مراجعه این گروه و یا خانواده های آنان، به دفاتر مراجع تقلید 

زیاد است.
 بیشترین مباحث تغییر جنسیت، در اطراف این مسأله است. 
از نظر تمام فقیهان اهل سنت، تغییر جنسیت این گروه حرام 
است، ولی از نظر امام خمینی و حدود ده تن از مجتهدان و 

فقیهان شیعه، تغییر جنسیت این گروه حرام نیست. 
مؤید این مطلب، فتوایی است که امام خمینی در سال 
1364 ش. برای یک بیمار تراجنسیتی به نام مریم خاتون 
ملک آرا صادر کرد و تصریح نمود که »تغییر جنسیت با تجویز 
طبیب مورد اعتماد، اشکال شرعی ندارد«. این شخص قبال به 
نام فریدون بود و پس از تغییر جنسیت، نام »مریم خاتون« را 

برای خود انتخاب کرد. 
اگر چه دیدگاه امام خمینی در تحریر الوسیله عام بوده و از 
این جهت شامل بیماران تراجنسیتی که دچار اختالل هویت 
جنسی شده اند می شود، اما فتوای اخیر ایشان، در خصوص 
این گونه بیماران بوده است. عالوه بر این، امام خمینی در 
ادامۀ کالم خویش، به مسأله بیماران ترا جنسیتی که دارای 
اختالل هویت جنسی می باشند، این گونه اشاره کرده است: 
اگر زن در وجود خویش تمایالت جنس مرد را احساس کند 
و یا مرد در وجود خویش تمایالت جنس مخالف را احساس 

کند.
 برخی از شاگردان امام خمینی، ادله  ای برای فتوای فوق ذکر 
کرده اند، که مهم ترین دلیل، از نظر آنان این است که برای 
حرمت تغییر جنسیت، هیچ دلیلی از کتاب و سنت وجود 
ندارد و چنان چه ضرورت و اضطراری در تغییر جنسیت افراد 
سالم در میان نباشد و شخص در عسر و حرج واقع نشده 
باشد، جواز تغییر جنسیت، دارای یک شرط اساسی است 
و آن این که تغییر جنسیت نباید مالزم با امور حرام و غیر 

شرعی مانند: لمس حرام و نظر حرام باشد.
  دسته چهارم؛

تغییر جنسیت، تبدیل مرد یا زن به خنثی است. این قسم 
از اقسام تغییر جنسیت، در کالم امام خمینی نیامده است؛ 

چه این که ایشان تبدیل مرد به زن یا بر عکس و نیز تبدیل 
خنثی به یکی از دوجنس مذکر یا مؤنث را بیان داشته است. 
هم چنین ایشان به عمل جراحی، به منظور کشف جنسیِت 

پنهان شده اشاره ننموده است.
البته به طور طبیعی، هیچ گاه افراد تمایل ندارند که جنسیِت 
مردانه یا زنانه ی خویش را به خنثی تبدیل کنند، ولی این 
احتمال وجود دارد که عمِل جراحِی تغییر جنسیت به صورت 
ناقص انجام شود، در نتیجه، شخص کاماًل به جنس مخالف 
تبدیل نشود و از طرفی، امکان بازگشت به جنس سابق هم 
وجود نداشته باشد و به طور ناخواسته، فردی به خنثی تبدیل 

گردد.
 :دستۀ پنجِم

 تغییر جنسیت، تغییر جنسیت در افراد سالم است؛ یعنی 
عده ای که فاقد مشکل جسمی یا روحی بوده و تنها از روی 
هوس و تمایالت زودگذر، خواهان تغییر جنسیت اند، از آن 
جایی که برای تمایل این عده، هیچ گونه اضطرار یا توجیه 
عقالنی وجود ندارد، در عمل، پزشکان با تغییر جنسیت این 

گروه مخالف هستند.
  دستۀ ششم؛

تغییر جنسیت، تغییر جنسیت در حیوانات است. گاه این 
تغییر به دست بشر روی می دهد و گاه حیوانات به دلیل 
عوامل طبیعی، تغییر جنسیت می دهند، حالت دوم، خارج 
از مباحث فقهی است، چه این که فقه، متکفِل بیان احکام 
شرعی افعاِل مکلفان است. بنابراین، هر گاه به دلیل عوامل 
طبیعی، حوادثی مانند تغییر جنسیت در حیوانات اتفاق افتد، 

بحث فقهی در بارۀ آن بی مورد است.
آن چه به دست بشر اتفاق می افتد و از گذشته تاکنون 
معمول بوده است، ِخصا یا اخته کردن حیوانات حالل گوشت 
بوده است. هدف از این کار، بهبود یا افزایش گوشت حیوانات 
حالل گوشت، مانند: گوسفند و گاو است. امام خمینی و 
بسیاری از فقیهان در بارۀ جواز یا عدم جواز این قسم، سخنی 
بیان نکرده، ولی از نظر یکی از فقیهان شیعه، تبدیل جنس 
حیوان، به جنس مخالف مطلقاً جایز است. دستۀ هفتم تغییر 
جنسیت، »تغییر جنسیت در گیاهان« است و منظور از آن 
تبدیل یک گیاه یا درخت نر به گیاه یا درخت ماده و بر عکس 
می باشد. امام خمینی و دیگر فقیهان در بارۀ »جواز یا عدم 
جواز تغییر جنسیت گیاهان« سخن نگفته اند، ولی قطعاً این 

کار جایز بوده و هیچ منعی برای آن قابل تصور نیست.  

چند قسم تغییر جنسیت وجود دارد؟ 
آیا ممکن است اشاره ای به انواع تغییر جنسیت هایی که هست بفرمایید؟

محمدمهدی کریمی نیا "

Kariminiya2003@yahoo.com
دکتری قرآن و حقوق
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شما چگونه با این جمع آشنا 
شدید و با چه انگیزه ای در 

جمعشان حضور پیدا کردید؟
به واسطه ی یکی از دوستان ساکن کرج 
با هیئتی آشنا شدم که اعضای آن را ترنس 
ها تشکیل می دادند؛ برای سخنرانی دهه 
اول محرم بنده را دعوت کردند. مقداری 
و  داشتم  اطالعاتی  تراجنسیتی  درباره 
مطالعاتی انجام داده بودم؛ اما قبل از این 
هیچگاه به صورت جدی هم کالم و گوش 
نبودم.  گروه  این  های  ناراحتی  شنوای 
فرصت را مغتنم شمردم تا در حد خودم 
سهمی در رفع مشکالت این افراد داشته 

باشم.
در منابع روایی ما بحث مبسوطی درباره 
فعلی  شرایط  در  اما  شده؛  مسئله  این 
جامعه، آنطور که شایسته است به این قشر 

توجه نشده است.
این افراد، ترنسکشوال به دنیا آمده اند و 
هیچ کوتاهی و تقصیری از جانب خودشان 
نبوده؛ پس مانعی برای حضور در جمعشان 

نمی دیدم.
ما در خیلی از زمینه های تبلیغی مثل 
با  افراد  همین  مقابل  در  گرفتن  قرار 
از  به هر علتی  و  تعارف داریم  خودمان 
حضور در چنین جمع هایی خودداری می 
کنیم؛ بنده سعی کردم این تابو را بشکنم 
و در جمعشان حضور پیدا کنم! این هیئت 
شروع آشنایی ما با برخی از این دوستان 
گود  داخل  از  که  بود  شده  وقتش  بود. 
درباره ی آنها قضاوت کنم ودر حد توانایی 
ام به حل مسایلشان کمک کنم. البته این 
کار همتی همگانی می طلبد و با کارهای 
کوچک اینچنینی نمی توان انتظار تحول 

گسترده داشت.
قبل و بعد از این دیدارها، چه 
تفاوتی درباره نگاه شما به این 

افراد به وجود آمد؟
تصور قبلی بنده این بود که به دلیل نگاه 
غیرمنصفانه ی اجتماع به این افراد، ترنس 
ها از تحصیل و دانشگاه باز می مانند که 
بعد از آشنایی متوجه شدم اینگونه نیست 
و برخی از ایشان تحصیالت تکمیلی دارند 
غلبه  خویش  تحصیلی  مشکالت  بر  و 

کرده اند.
دوم اینکه فکر نمی کردم با افراد ترنسی 
اعتقادات  اندازه  این  به  مواجه بشوم که 
مذهبی داشته باشند. زیارت، هیئت و دیگر 
اولویت  مراسمات و مناسک دینی جزو 

های زندگی برخی از اینها بود.
سوم آنکه قبل از این گفت و گوها با افراد 
ترنس، نمی دانستم که گستره ی اقسام 
تراجنسیتی اینقدر زیاد است و به این اندازه 
از کم کاری های خودمان در این زمینه 

اطالع نداشتم!
و نکته آخر: قبال مسیر حل معضالت و 
جراحی تعیین جنسیت را سهل الوصول 
می دانستم که بر اساس گفته های این 
دوستان فهمیدم آنقدرها هم آسان نیست. 
اگر موانع قانونی هم نباشد که مقداری 
هست و اگر مشکالت مالی برای چندین 
مرحله جراحی نباشد که باز هم هست، 

هنر تبلیغ در بین ترنس ها در گفتگو با حجت االسالم رضا حاجی:

بعد از فتوای صریح امام
 مسیر زندگی شان هموار شد!

رضا حاجی، طلبه جوانی است که ایام تبلیغی برای ترنس ها سخنرانی می کند و از مشکالت آن ها آگاه است. 
در این گفتگو از او پرسیدیم:

»آیا شما احساس می کنید حضورتان به عنوان مبلغ دینی در میان افراد ترنسکشوال اثری داشته است؟ چه کارهایی از روحانیون 
در این زمینه برمی آید؟«

او قائل است: »این افراد، ترنسکشوال به دنیا آمده اند و هیچ کوتاهی و تقصیری از جانب خودشان نبوده؛ پس مانعی برای حضور در 
جمعشان نمی بینم.«

  فکر نمی کردم با افراد ترنسی مواجه بشوم که به این اندازه اعتقادات مذهبی داشته باشند!
  نگاه جامعه به این افراد به شدت آزاردهنده است.

 بی اطالعی تا جایی ست که بارها در رسانه، به تمسخر این قشر پرداخته اند و آن را همردیف میل های 
انحرافی جنسی قرار داده اند!

 به یاری خدا در این مدت توانستم چندین نفر را برای مراجعه به مشاور و متخصص قانع کنم.
حضور و ارتباط روحانیون با این افراد، در موضوع شناسی احکام فقهی مخصوص به آنها بسیار مفید و بلکه 

ضروری است.
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نگاه جامعه به شدت آزاردهنده است و همین کافی ست 
تا فرد را از جراحی پشیمان کند و حضورش در اجتماعی 

را تحت الشعاع قرار دهد.
در کل خیلی از ذهنیت های بنده در این مدت تغییر 

کرد که از حوصله ی این مصاحبه خارج است.
از نگاه خاص اجتماع به افراد ترنسکشوال 
گفتید؛ اگر ممکن است بیشتر توضیح 

دهید که چه مشکلی در این زمینه وجود دارد؟
می توان گفت تا حدود زیادی از لحاظ فقهی -خصوصا 
بعد از فتوای صریح امام خمینی )ره( مبنی بر مشروع 
بودن جراحی تغییر جنسیت برای چنین افرادی- و 
همچنین مقداری از لحاظ قانونی، مسیر زندگی برای آن 
ها هموار شده اما همچنان نگاه غلط جامعه و آشنا نبودن 
خانواده ها موجب می شود تا زندگی عادی، انتخاب 
مسیر صحیح و حتی حضور در برخی اجتماعات برایشان 
مشکل شود. تا جایی که خیلی از پدران و مادران جراحی 

را حرام می دانند و اطالعی از فتوای مراجع ندارند.
عدم آشنایی مردم با این موضوع تا جایی ست که نه 
تنها مردم بلکه خیلی از نخبگان جامعه هم تفاوت افرادی 
که به "مالل جنسیتی" مبتال هستند را با همجنس 
بازها نمی دانند و حتی نمی دانند که خود این افراد در 
شرایطشان هیچ نقشی نداشته اند. مردم باید بدانند که 

"مالل جنسیتی" انحراف نیست.
بی اطالعی تا جایی ست که بارها در فیلم های سینمایی، 
به تمسخر این قشر پرداخته اند و آن را همردیف میل 

های انحرافی جنسی قرار داده اند!
ترنس مخلوق خداست و تمام مخلوقات خداوند هم محبوب 
او هستند؛ اگر چنین نگاهی را در جامعه رواج بدهیم، خود به 
خود خیلی از مشکالت حل خواهد شد و به خودمان اجازه 

ی کوچکترین بی توجهی به این قشر را نخواهیم داد.
این مخلوقات خداوند گاهی از حداقل حقوق اجتماعی خود 
هم محروم هستند؛ چرا مردم هیچ اطالعی درباره ی این فراد 
ندارند؟ چرا عادت کرده ایم درباره ترنسکشوالیسم مثل خیلی 
از مسائل دیگر با رودربایستی صحبت کنیم؟ همینکه آنان را 
نپذیرفتیم، سبب شده تا نتوانند برای مسیر پیش روی خود 
تصمیم بگیرند. تصور کنید هرباری که از مسیری گذر می 
کنید، با پچ پچ و نگاه کنجکاو عابران روبرو شوید، چه حالی 
به شما دست خواهد داد؟! گاهی آنقدر فضای عجیبی نسبت 
به این افراد در جامعه وجود دارد که ترجیح می دهند مدت 
های طوالنی حتی از منزل خارج نشوند و یا به صورت گمنام 

زندگی کنند.
مجموع این مسایل گاهی موجب می شود فرد ترنس 
با خود مبارزه کند و مشکالت روحی خود را بر مراجعه 
به مشاور ترجیح دهد. حتی در مواردی که نیاز به عمل 
جراحی می باشد،  وقتی اقدام به جراحی کند که میانسالی 
را پشت سر گذاشته و سالها در شرایط سخت زندگی کرده 

است.
با  از جراحی  تنها قبل  نه  افراد دارای مالل جنسیتی، 
مشکالتی روبرو هستند، بلکه بعد از جراحی نیز دوران 
جدیدی را آغاز می کنند که نیاز به حمایت همه جانبه 
ی خانواده و جامعه دارند. سبک زندگی آنها بعد از عمل 
جراحی تغییر بسیاری می کند؛ از پوشش و شغل گرفته تا 
دوستان و شرایط تحصیل او ممکن است دستخوش تغییر 
شود که تمام اینها نگرانی هایی را در پیش دارد که نباید 

نادیده گرفت.
ترنس ها در شهرهای کوچک زودتر شناخته می شوند؛ به 
همین دلیل نسبت به زندگی در شهرهای بزرگ مشکالت 
بیشتری دارند و همچنین در شهرستان ها به علت کمبود 
امکانات و اطالعات، مراجعه به پزشک خیلی دیر اتفاق می افتد.
در ضمن هیچ آمار دقیق و مطمئنی از تعداد این افراد و 
شرایطشان وجود ندارد؛ این هم مسئله ای ست که نیاز به 

توجه مسئولین دارد.

به  حضورتان  کنید  می  احساس  شما  آیا 
عنوان مبلغ دینی در میان افراد ترنسکشوال 
اثری داشته است؟ چه کارهایی از روحانیون برمی 

آید؟
از گفت و گو پیرامون مباحث اعتقادی گرفته تا سواالتی در 
حیطه ی احکام و مسایل دیگر، حوزه هایی ست که نیاز به 
مبلغ دینی و اثرگزاری او برایم به شدت محسوس بود. می 
توان به آنها کمک کرد تا خودشان را پیدا کنند و زندگی را 
از نو بسازند. به راحتی می توانند قدم های زندگی را استوارتر 

از قبل بردارند.
تمام افراد جامعه خصوصا روحانیون در تعارضاتی که برای 

این قشر وجود دارد مقصرند.
گاهی شنیدن دغدغه هایشان، مهم ترین کار است. بر اساس 
مشاهداتم می گویم که برخی اوقات هیچ کس به اندازه ی 
یک روحانی نمی تواند برای حل مشکالت این افراد گوش 
شنوا باشد. به یاری خدا در این مدت توانستم چندین نفر 
را برای مراجعه به مشاور و متخصص قانع کنم و برخی از 
مسایل فکری و ذهنی را با گفت و گو حل کنم و تجربه های 
موفق تر دیگری از دوستان هم سراغ دارم. اینها نشان می 
دهد که مبلغان دینی اگر با آگاهی در این مسئله ورود کنند 

بدون شک موثر خواهند بود.
افراد ترنس با توجه به شرایط خاصشان، معموال سواالتی 
جدی درباره ی خداوند، دین، هدف از خلقت و... دارند که 
مبلغان می توانند در فضایی محترمانه و دوستانه، برای یافتن 
پاسخ همراه آنها باشند؛ چراکه حل اینگونه سواالت اساسی 
زندگی،  برای آرامش روحیشان ضروری است و روند انتخاب 
مسیر صحیح را برای آنان آسان خواهد کرد. روحانیت باید 
برخی مالحظات را کنار بگذارد و از نزدیک با چنین افرادی 

مواجه شود.
نکته ای دیگر را همینجا بگویم که حضور و ارتباط روحانیون 
با این افراد، در موضوع شناسی احکام فقهی مخصوص به آنها 

بسیار مفید و بلکه ضروری است.
صریح بپرسم که آیا این افراد گله ای از حوزه 

ها و روحانیون داشتند؟ 
بله؛ بارها از اینکه حتی روحانیون اطالعات کافی در این 
زمینه ندارند و در محافل و هیئاتشان حضور پیدا نمی کنند 
ناراحت بودند. یکی از این دوستان میگفت: بارها اتفاق افتاده 

که از روحانیونی برای حضور در جمعمان دعوت کرده 
ایم، اما بعد از شنیدن شرایطمان، به بهانه ای از حضور 

خودداری کرده اند.
دوست دیگری انتظار داشت روحانیون همراه با آنها در 
پارک قدم بزنند و یا در رستورانی غذا بخورند. می گفت 
همین حضور روحانی با این افراد در اجتماع، به مرور در 
اصالح نگاه مردم و همچنین اعتماد به نفس این افراد اثر 

خواهد داشت.
با توجه به گفته های شما، می توان نتیجه 
گرفت که نیاز بیشتری به تالش حوزویان 
هست. پیشنهادات شما برای این موضوع و فعالیت 

روحانیون چیست؟
نه تنها روحانیون بلکه تمام جامعه باید نگاه خود را به 
تراجنسیتی اصالح کنند و بدانند که اینها دچار انحراف 
جنسی نیستند. مادامی که ما اطالعات صحیحی در این 
خصوص نداشته باشیم و احیانا با نگاه تحقیرآمیز با آنها 
روبرو شویم، هیچگونه حضور در جمع آنها موثر نخواهد 
بود بلکه مضر است. همینجا بگویم که نگاه "ترحم آمیز" 

هم ممنوع است.
به نظر بنده حوزه علمیه نیاز به تشکیل کارگروهی 
تخصصی در این رابطه دارد. حتما در این کارگروه باید 
از روانشناسان و پزشکان متخصص در این زمینه استفاده 
کرد تا با همفکری آنها بتوانند گام مهمی در این راستا 
بردارند و مسایل شرعی، روحی و معنوی این قشر را 

پیگیری کنند.
تبیین سبک زندگی ایرانی اسالمی ترنس ها و ترویج آن 
در میان این قشر می تواند یکی از وظایف این کارگروه باشد؛ 
بارها از خود این افراد نیاز به سبک زندگی بومی را شنیده ام.
طلبه ها و روحانیون در برخی فعالیت های اجتماعی می 
توانند کمک کار این افراد باشند؛ فعالیت های اجتماعی یکی 

از راه های پرفایده برای مبارزه با افسردگی هاست.
حوزه ها می توانند با استفاده از منابر، رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی و با توجه به مقبولیتی که در بخش زیادی از 
جامعه دارند، مردم را از جزییات شرایط ترنس ها آگاه کنند 
تا حضور آنها در جامعه راحت تر صورت بگیرد و از نگرانی 

هایشان کاسته شود.
متاسفانه رسانه ملی تقریبا هیچ اقدام موثری برای ترنس 
ها انجام نداده و تا جایی که بنده اطالع دارم تاکنون در این 
رابطه دو سه برنامه ی محدود بیشتر نداشته است. با همکاری 
حوزه ها و صدا وسیما کارهای زیادی را می توان انجام داد. 
ضررهای این خط قرمز خودساخته از منافعش خیلی بیشتر 

بوده است.
افراد آگاه  این  از شرایط  را  والدین  باید خانواده ها و 
کنیم تا بدانند مخفی کردن این مسئله به جای حل 
آن، ضربه بزرگی به فرزندشان خواهد زد. خیلی از اوقات 
افراد دارای "مالل جنسیتی" در کودکی قابل شناسایی 
هستند که متاسفانه با وجود عدم آگاهی خانواده ها، 
دیرهنگام تشخیص داده می شوند و یا گاهی والدین 
با جسمش  فرزندشان  روح  که  بپذیرند  نمی خواهند 
همخوانی ندارد... همین باعث می شود قدمی برای حل 

مسئله برندارند.
روحانیون می توانند خیرین و انجمن های خیریه را برای 
کمک به ترنس ها  متقاعد کنند تا کارهای پزشکی و 
روانشناسی این عزیزان با هزینه های بسیار کمتری انجام 

شود.
در ضمن برداشت بنده این است که خالیی فقهی در رابطه 
با برخی از مسائل مختص به این افراد وجود دارد؛ چه قبل 
از جراحی تغییر جنسیت و چه بعد از آن مسایل مهمی 
وجود دارد که میطلبد در درس های خارج مراجع عالیقدر و 
مجتهدین بزرگوار مطرح و حل شوند. انواع مختلف این افراد 
هم، باید در بحث های اجتهادی مدنظر قرار بگیرند و نمیتوان 

به همه ی آنها با یک دید نگاه کرد.

می توان گفت تا حدود زیادی از لحاظ فقهی 
-خصوصا بعد از فتوای صریح امام خمینی )ره( 

مبنی بر مشروع بودن جراحی تغییر جنسیت برای 
چنین افرادی- و همچنین مقداری از لحاظ قانونی، 
مسیر زندگی برای آن ها هموار شده اما همچنان 

نگاه غلط جامعه و آشنا نبودن خانواده ها موجب می 
شود تا زندگی عادی، انتخاب مسیر صحیح و حتی 
حضور در برخی اجتماعات برایشان مشکل شود. تا 
جایی که خیلی از پدران و مادران جراحی را حرام 

می دانند و اطالعی از فتوای مراجع ندارند.
عدم آشنایی مردم با این موضوع تا جایی ست 
که نه تنها مردم بلکه خیلی از نخبگان جامعه هم 

تفاوت افرادی که به "مالل جنسیتی" مبتال هستند 
را با همجنس بازها نمی دانند و حتی نمی دانند که 
خود این افراد در شرایطشان هیچ نقشی نداشته 
اند. مردم باید بدانند که "مالل جنسیتی" انحراف 

نیست.
بی اطالعی تا جایی ست که بارها در فیلم های 

سینمایی، به تمسخر این قشر پرداخته اند و آن را 
همردیف میل های انحرافی جنسی قرار داده اند!
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نهمین نشست موسسه مفتاح کرامت در تاریخ پنجم دی 
یا  ترانس سکسوال ها  با عنوان موضوع شناسی  ماه 94 
تراجنسیتی برگزار شد. در این نشست بعد از تالوت آیاتی 
از قرآن کریم، حجت االسالم تقوی کارشناس جلسه ضمن 
خوشامد گویی از جانب مسئوالن مؤسسه مفتاح کرامت به 
آقایان دکتر جان بزرگی دکترای روانشناسی و دکتر یحیوی 

متخصص روانپزشکی و شرکت کنندگان، اظهار داشت:
یکی از محور های مورد اهتمام این مؤسسه موضوع شناسی 
فقهی است و در قبل به مرگ مغزی پرداختیم و در جلسات 
به موضوعات دیگر خواهیم پرداخت و در این جلسه به بررسی 

موضوع تغییر جنسیت می پردازیم.
البته بحث موضوع و شناخت حّد و حدود آن به عرف عام یا 
خاص واگذار شده است و در این جلسات به موضوعاتی می 
پردازیم که به عرف خاص واگذار شده و بحث تغییر جنسیت 
نیز از موضوعاتی است که شناسایی آن به عهده عرف خاص 
است. جا دارد در اینجا از امام فقید یاد کنیم که در باره موضوع 
تغییر جنسیت اولین فتوا را صادر کردند و آن را جایز شمردند.
در ضمن از دفاتر مراجع عظام آیات صافی، موسوی اردبیلی، 
صانعی، سبحانی و نوری همدانی تشکر داریم که هیئت های 

استفتایشان در این جلسه شرکت کرده اند.
 تبیین ابتدایی

قبل از شروع بحث توسط اساتید، به نظر می رسد ما انتظار 
داریم اساتید محترم مطلب زیر را برای ما روشن کنند.

ما فرض می کنیم بیمارستانی مختص افراد متقاضی تغییر 
جنسیت داریم. به تصور ما سه گروه به این بیمارستان مراجعه 

می کنند:
1. دوجنسی های فیزیکی و جسمی که در ادبیات فقهی آنها 

را خنثی گوییم اعم از مشکل و غیر مشکل؛
2. دوجنسی هایی که در ظاهر جسمی، مرد یا زن هستند و 
به آنها تراجنسیتی یا TS گویند ولی به ظاهر روحی و روانی 

دوجنسیتی هستند.
3. افراد سالمی که از لحاظ جسمی و روحی جنسیت معینی 

دارند ولی به هر دلیل متقاضی تغییر جنسیت می باشند.

ما از اساتید گرامی تقاضا داریم این تصویر را بر فرض صحت 
مبنای بحث خود قرار دهند و جناب دکتر جان بزرگی تبیین 
کنند که آیا اینان از لحاظ روانپزشکی بیمار به حساب می 
آیند و جناب دکتر یحیوی بیان کنند در صورت بیمار بودن، 

فرایند درمان چگونه است؟

 دکتر جان بزرگی، متخصص روانشناسی
با عرض سالم و ابراز تشکر از بانیان جلسه، ما سالها است 
که نیاز خود را به مباحث فقهی در این مسأله که با آن سر و 
کار داریم، اعالم می کنیم و امید است این جلسه برای فضای 

علمی کشور مفید باشد.
ما در بیمارستان امام حسین )ع( با متقاضیان تغییر جنسیت 
بسیار مواجه بوده ایم که می بایست از بعد روانشناختی مورد 
ارزیابی جامع قرار بگیرند. بعضی از آنها از جانب پزشکی قانونی 
ارجاع داده می شدند تا بررسی شود آیا تغییر جنسیت برای 
آنها الزم و ضروری است وآیا نیازمند کار درمانی در ابعاد 
روانشناختی هست یا خیر؟ تشخیص این الزام و استحقاق 
معموال با تیمی به سرپرستی یک متخصص روانپزشکی آغاز 
می شود و کار روانشناس ها بیشتر مربوط به تشخیص بالینی 
است که ضرورت تغییر جنسیت و تشخیص درست را تصدیق 
کند؟ آیا در این تقاضا وجه روانشناختی غالب است یا بیشتر 
به لحاظ مغزی مشکل وجود دارد؟از بین مالل های جنسی 
افراد ترانسکشوالیسم امروز بیشتر مورد تغییر جنسیت قرار 
 gender می گیرند. امروزه همه این اختالالت را تحت عنوان
dysphonia  طبقه بندی می کنند. اینها کسانی هستند که با 
جنسیت خود در صلح و آرامش نیستند. اشاره به برخی نکات 

مهم شاید به روشن شدن بحث کمک کند
در بعضی کسانی که در دوران 7-8 ساله ابتدای زندگی که 

دوران تحول و رشد هستند، شاید به لحاظ هورمونی و عصب 
شناسی و یا به دالیل مهم روانشناختی مختلف تحول روانی 
 gender( جنسی به سالمت اتفاق نمی افتد وهویت جنسی
Identity( -که باید تا هفت سالگی شکل بگیرد، شکل نمی 
گیرد. پس اغلب این اختالل در سنین قبل از بلوغ و کودکی 
شکل می گیرد و در سنین بلوغ و بزرگسالی ظاهر می شود. 
مثال ممکن است عدم شکل گیری هویت جنسی ناشی از 
تربیت ناصحیح جنسیتی باشد و اگر این اختالل که در اثر 
تربیت ناصحیح ایجاد شده، تشخیص داده شود، بدون تغییر 
جنسیت قابل درمان است و با مداخالت روانشناختی یا 
پزشکی به هویت خودشان برگردانده شده و مسأله حل می 

گردد.
عده ای دیگر هستند که مشکالت کروموزومی در آنان 
باعث اختاللت شده که موضوع بحث این جلسه نیست. مثل 

کسانی که کروموزم اضافی جنسی دارند.
گروه دیگر همان ترانسکشوال ها هستند که ظاهری کامال 
زنانه یا مردانه دارند ولی انگار مغز آنها اصال با این جنسیت 
ارتباط برقرار نمی کند و هماهنگ نیست و تحت هیچ 
شرایطی نمی توانند با این جنسیت کنار بیایند و معموال 
این دسته تغییر جنسیت می دهند و تا حدی از این تغییر 
جنسیت راضی هستند یا در صورت عدم رضایت،وضعیت 

مطلوبتری نسبت به گذشته دارند.
سؤال: آیا مراجعه کنندگان برای تغییر جنسیت از خلقت 
اصلیه خود چیزی کم دارند؟ در فقه آمده هر گاه چیزی از 
خلقت اصلی کم یا زیاد باشد، آن عیب است، در اینان وضع 

چگونه است؟
جواب: عده ای از آنها که ریشه کرومزومی دارد، از لحاظ 

خلقت هم ناقص هستند.
البته خوشبختانه مباحث فقهی در این زمینه زیاد و حتی 

بیش از مباحث پزشکی است.
 عالئم دوجنسیتی

عالئم این اختالل بنا بر یکی از منابع بین المللی در دوران 
نوجوانی و بزرگسالی به شرح زیرند که 6 تا از آنها باید جمع 

نشست علمی:
 »موضوع شناسی تغییر جنسیت«

سخنرانان:
دکتر سید طه یحیوی، روانپزشک، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود جان بزرگی، روانشناس، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فتوای امام در تحریر در رابطه با خانم مریم ملک آرا در سال 63 که تغییر جنسیت داد و سال 92 از دنیا رفت، بود. البته اصل فتوای امام در تحریر الوسیله مربوط به سال 
45-46 می شود:

مسألة 1: الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس، وکذا ال یحرم العمل في الخنثی لیصیر ملحقا بأحد الجنسین، وهل یجب ذلك لو رأت المرأة في 
نفسها تمائالت من سنخ تمائالت الرجل أو بعض آثار الرجولیة أو رأس المرء في نفسه تمائالت الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا کان الشخص حقیقة من 

جنس ولکن أمکن تغییر جنسیته بما یخالفه.)تحریر الوسیله، ج2، ص626(
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باشد:
1. ناهمحوانی محسوس جنسیت موجود و تعیین شده با 
جنسیتی که ابراز می کند ودر خود می پندارد مثال قیافه 

کامال مردانه است ولی ابراز زنانه دارد.
البته حداقل 6 ماه یک سال باید از این احساس گذشته باشد 

تا عالمت به حساب آید.
2. میل شدید به خالص شدن از ویژگی های جنس اولیه و 
ظاهر شده)مثال عالئم زنانگی ظاهر شده ولی آنها را با وسواس 

فراوان می پوشاند و با ظاهر مردانه ظاهر می شود.
3. میل شدید به ویژگی های جسمی اولیه و ثانویه جنس 
مخالف جنس ظاهر شده خودش، از جنس خودش بدش 
می آید و به جنسی که خود را بدان متعلق می داند، به شدت 

عالقه دارد.
4. میل شدید به بودن ازجنسی مخالف جنس ظاهر شده، 
مثال اگر عالئم زنانه در اوظاهر شده به شدت عالقه به مرد 

بودن دارد.
5. میل شدید به این که از جنس مخالف آنچه ظاهر شده، 
به حساب آید و با او به عنوان فردی از آن جنس رفتار شود 
مثال اگر عالئممردی در او ظاهر است و شما می خواهید با او 
دست بدهید، ابامی ورزد و این را برای خودش جایز نمی داند 

و شما را بر خودش نامحرم می شناسد.
6. اعقاد عمیق به این که احساسات و عواطفجنس دیگر 

را دارد.
7. فرد باید حتما اختالل عملکرد داشته باشد مثال اگر 
محصل است اختالل در تحصیل و اگر کارمند است اختالل 

در کار داشته باشد.
البته نشانه های فوق هر کدام به فروعات و شاخه هایی 

تقسیم می شوند.
این معرفی مختصری بود از کسی که از جنسیت خودش 
ناراحت است و بعد از مراجعه به متخصص روانپزشک او 
تشخیص می دهد که آیا از نوع »ترانسکشوالیست« است که 

باید تغییر جنسیت دهد یا نه؛
تغییر جنسیت از سخت ترین اختالالت است زیرا مهاجرت 

از جنسی به جنس دیگر را الزم دارد و این مهاجرت عوارض 
فراوان دارد زیرا شخص از طرف هم جنس های اولی طرد می 
شود و از طرفهم جنس های جدید هم پذیرفته نمی شود و 

سرمایه اجتماعی اش به شدت کاهش می یابد.
تحقیقات علمی بر روی 4500 نفر از این افراد نشان می دهد 
که غالب اینها بعد از تغییر جنسیت کیفیت زندکی شان تنزل 
کرده است و پایین تر آمده گرچه بعضی هم خیلی راضی 

وموفق بوده اند.
بنا بر یافته های تحقیقی آن دسته ای که مستحق تغییر 
جنسیت هستند، معموال بعد از عمل تغییر حال بهتری یافته 
اند. قبال خیلی از اینها حتی با وجود عمل تغییر خودکشی می 
کردند ولی حاال با توجه به روان درمان گری های قبل، حین 

و بعد از عمل معموال وضع بهتری دارند.

 دکتر یحیوی متخصص روانپزشکی
از این که خدمت دوستان عالم و روحانی راجع به یک 

مریضی و اختالل نادر و دشوار صحبت می کنم، خوشحالم.
]ایشان با نشان دادن تصویری گفت[ در هر سلول انسان 
"دی ان ای" به صورت رشته کالفی پیچیده هست که نقشه 
ژنتیک بدن انسان با همه ریزه کاری هایش بر روی آن ثبت 

شده و در تمام سلول های ما وجود دارد.
دی ان ای سازنده کروموزومها می باشد که همانطور که یک 
ساختمان بر اساس نقشه اولیه آن ساخته می شود بدن انسان 
نیز بر اساس رمز نگاری کدهای ژنتیکی ساخته می شود. 
در بدن انسان در هر سلول 46 کروموزوم است که دوتای از 
آنها کروموزوم های جنسی می باشند . کروموزمهای جنسی 
خانم ها xx و کرموزومهای جنسی آقایان xy است و ژن های 
مردانه و زنانه شدن اغلب بر روی این دو کروموزوم می باشد.

یک جنین جوانه ای دارد که در اثر رشد وتکامل به اندام 
جنسی بدل می گردد. اگر این جنین کروموزوم y را داشته 
باشد، تستسترون)هورمون مردانه( تولید می شود و این جوانه 
را تبدیل به اندام تناسلی مردانه می کند و اگر تستسرون 
نداشته باشد، به سمت زنانه شدن می رود. این وضعیت در 
اندام های داخلی جنسی نظیر پروستات و کیسه های منی 
در مردان رحم و تخمدان در زنان مشابه اندام های تناسلی 

خارجی می باشد.
اختالل اینترسکس یا بین جنسی بدان اطالق می شود که 
به نحوی این نظم تعریف شده در تولید اندام های جنسی 
به هم بریزد و اندام تناسلی چیزی بین اندام مردانه و زنانه به 
وجود آید. به طور مثال فردی که ژنتیک مؤنث دارد ولی در 
اثر مشکل مادر در دوران بارداری )به صورت استفاده از بعض 
داروها و یا بیماری های هورمونی(به جنین هورمون مردانه 
می رسد که بدن فرد و مخصوصا اندم تناسلی اش ظاهری 
بین ظاهر مردانه و زنانه می یابد. فکر می کنم علما به این 
حالت خنثی می گویند. من همین جا بگویم که از نظر علمی 
اختاللی به نام دو جنسی نداریم و آنچیزی که اصطالحا دو 
جنسی گفته می شود از نظر علمی همان اینترسکس یا بین 
جنسی است. این گروه را می توان به سمت دستگاه تناسلی 
زنانه ومطابق نقش ژنتیکی بدن برگرداند مگر اینکه بیمار از 
شرایطی که دارد راضی باشد. بعضی از این افراد علی رغم 
اینکه ژنتیک کامال مذکر و یا مونث دارد ظاهر و اندام تناسلی 
شان کامال به صورت جنسمخالف است. اینها هر چند نابارور 
هستند ولی ممکن است از نقش جنسیتی و بدن خود راضی 

باشند. این با گروه ترنس سکسوال ها فرق دارد.
هر آدمی در ژنتیک خود مرد یا زن است که اغلب به طور 
طبیعی به آن سمت می رود که هویت جنسیتی مناسب با 
ژنتیکش را گرفته تا نقش هایمتناسب با جنسیت خود را در 
جامعه بازی کند مالل جنسیتی یا آن است که در بدن و 
ژنتیک فرد مشکلی نیست ولی یک نا هماهنگی در روان فرد 
بین جنسیت بیولوژیک و هویتی که برای او مطلوب است 

پیش می آید.
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بر اساس طبقه بندی جدید تشخیصی DSM-5یکگروه از مالل 
جنسیتی می تواند شامل اینترسکس ها باشد که پیشتر به آنها 
اشاره شد. اینها دستگاه تناسلی مبهم دارند. و ممکن است در 
هویت جنسی مشکل داشته باشند ، با خود درگیر بوده و ندانند 
که دختر هستند یا پسر. هر چندمشکل جسمانی این افراد با 
درمان جراحی مرتفع می شود ولی تقریبا مادام العمر نیازمند 

درمان های روانشناختی می باشند.
تطابق  عدم  یعنی   "gender nonconformity" دوم  گروه 
جنسیتی هستند که از جنسیت خود راضی نبوده و مثال زن 
هستند و کارهای مردانه را دوست دارند یا بر عکس. اینها صرفا 
ناراضی هستند و درخواست تغییر جنسیت نمی کنند. اغلب با 
روان درمانی می شود به این افراد کمک کرد. این این افراد نیز 

ترنس سکسوال به حساب نمی آیند
گروه سوم افراد مبتال به اختالل هویت جنسی است که آن را 
ترانس سکسوال یا "تراجنسیتی" گویند و به نظر من ترجمه 
بهتر شاید کلمه :دگر جنس پندار" باشدکه نشان می دهد 
مشکل آنها در ذهن و روان است و اینکه فکر می کنندمتعلق به 

گروه جنس مخالف می باشند.
اینها از نظر فیزیولوژی و ژنتیک و آناتومی جسمی مشکلی 
ندارند و مثال کامال زنانه اند. ژنتیک و جسمشان کامال زنانه است 
ولی از لحاظ روانی خود را مرد می دانند و می گویند طبیعتبه 

اشتباه آنها را در زمره زنان قرار داده است
اینها فرم خفیف، متوسط و شدید دارند و فرم شدید بزرگسال 
شاید نهایتا جراحی شود و بقیه تحت درمان های روانشناختی 
قرار می گیرند. در همه جای دنیا وجود این بیماری گزارش شده 
ولی خیلی نادر می باشد و در کشور ما بر اساس آنچه جناب 
آقای دکتر صابری روانپزشک پزشکی قانونی به بنده فرمودند در 

هر سال 50-60 مورد جراحی می شوند.
این بیماران به صورت شدید و غیر قابل مقاومتی از جنسیت 
خود ابراز نارضایتی می کنند و کارهای خطرناکی انجام می 
دهند که چه بسا به خود ضربه بزنند مثال زنی که چون فکر 
می کند باید مرد می شده دنبال استفاده از هورمون می رود و 
آن را از هر راهی تهیه کرده و استفاده می کند که این می تواند 
خیلی خطرناک باشد.اینها اغلب مبدل پوشی )پوشیدن لباس 
جنس مخالف( هم دارند که می تواند موجب بروز ناهنجاری 
های اجتماعی شود. گاهی ممکن است این افراد درگیر روابط 
جنسی بی بند و بار شود و مثال در دام افراد همجنس گرا بیفتند 
چون مثال ظاهری زنانه دارند ولی خود را مرد می پندارد، از این 
رو مورد سوء استفاده یک زن همجنس گرا واقع می شوند زیرا 
به ارتباط با جنس مخالف پندار خودش عالقه دارد. ]در پندار 
خودش مرد است و مشتاق ارتباط با زن است و مطلوب یک زن 

همجنس گرا می شود.
]اینها گاهی با این رفتارهای خطرناک خود را به کشتن می 
دهند مثال موردی که خود را زن می پنداشته برای برای اثبات 
این پندار به خودش لباس زنانه می پوشیده و با آرایش غلیظ 
زنانه خود را عرضه می کرده و اراذل او را برده بودند و وقتی دیده 

بودند او اندام مذکر دارد، او را کشته بودند.
]دکتر یحیوی با نشان دادن عکس زنی گفتند[ این آقا "فریدون 
پور ملک آرا " است که در دهه 60 خدمت امام خمینی رسید و 
امام فتوای تغییر جنسیت را در باره او صادر کردند. بعد از آن او به 
مریم خاتون پورملک آرا تغییر نام داد و سالها در نقش جنسیتی 
زنانه زندگی کرد، ازدواج کرد و از زندگی اش راضی بود و نهایتا 

یکی دو سال پیش به رحمت خدا رفت.
شیوع این مریضی کم است ومعموال در بچه ها کم و بیش 
دیده می شود که با مداخالت تربیت فرزند و تذکرات به موقع 
و صحیح پدر و مادر رفع می شود و خطرناک نیست اما در 
بزرگسال ها بدین صورت است که زنان خود مرد پندار یک در 
سی هزار تا یک در دویست هزار هستند ومردان خود زن پندار 
که یک در یازده هزار تا یک در 45 هزار می باشند و مردان خود 
زن پندار شایع ترند و می شود تخمین زد در مجموع در ایران5 

تا 6 هزار از این مریض ها وجود دارند.
در مورد دلیل این اختالل بحث و بررسی شده است که آیا 
منشأ ژنتیکی دارد ومثال ژنی خاص این وضعیت روانی را شکل 
می دهد یا در دوران بارداری هورمون های مخالف به بدن رسیده 
و این اختالل ایجاد شده است یا نوعی مشکل مربوط به تربیت 

و فرزندپروری است و … ولی هنوز دلیل اصلی روشننیست و 
بشر هنوز نتوانسته منشأ آن را شناسایی کند و شاید آینده این 

راز بر مال گردد.
این مریضی تا سال 1950 از جمله روان پریشی ها به حساب 
می آمد وبا کشف داروهای ضد روان پریشی اینها مورد درمان 
قرار گرفتند ولی دیدند این داروها در مورد اینافراد جواب نمی 
دهد و فهمیدند این روان پریشی نیست و اسکن های عملکردی 
مغزی هم این را نشان داد که متفاوت از روانپریشی است و دیدند 
روان درمانی های طوالنی مدت هم در انواع شدید آن کارساز 
نیست و منجر به برگشتن هویت جنسیتی به هویت جنسیتی 

مطابق با ژنتیک و ظاهر فرد نمی شود
 مراحل درمانی

االن در کشور ما برای مواجهه با این بیماران مراحلی طی می 
شود از جمله:

1. ارزیابی روانشناختی با گرفتن شرححال مفصل از خود بیمار 
و اطرافیانش و شناسایی حاالت ورفتارها وگرایش ها و عکس 
العممل های اینفرد در سال های گذشته زندگی اش و یا تست 
های روان شناختی که معلوم شود مریضی های دیگر مثل 
اختالل شخصیت و … نیست که این مرحله حداقل 7-8 جلسه 

مفصل می باشد.
تشخصی های افتراقی این بیماری در مرحله ارزیابی به دقت 
مورد بررسی قرار می گیرند.اینها شامل موارد زیر است:کسانی 
که مشکل شخصیتی دارند و مثال بی ثبات هستندوممکن است 
مشکل بی ثباتی آنها را به این ورطه بیندازد که نقش جنس دیگر 
را به خود بگیرند یا افراد مبتال به اسکیزوفرنیا )جنون جوانی یا 
دایم ( ممکن است هذیانی با این محتوا داشته باشند که متعلق 
به جنس دیگر هستند یاافرادی که مبتال به انحراف جنسیمبدل 
پوشی هستند که با پوشیدن لباس جنس مخالف به اوج لذت 

جنسی می رسند.
البته همجنس گرایی هم ممکن است به عنوان تشخیص 
افتراقی مطرح شود ولی در کشور ما چونهمجنس گراها مشکلی 
ندارند وبودن دو زن یا دومرد با هم سوء ظنی را برنمی انگیزد، 
نیازی به اینکه خود را در معرض جراحی قرار دهند نمی بینند. 
همجنس گرایان از جنسیت خود راضی هستند و مشکلشان 
در تمایل جنسی است. مثال یک مرد همجنس گرا خود را مرد 
می داند و خواهان نقش های جنسیتی مردانه در جامعه است 
ولی در عین حال تمایل به رابطه جنسی با مردها دارد. این در 
تضاد با وضعیت ترانس سکسوال هاست. یک ترانس سکسوال 
مرد که بیولوژی مردانه دارد اصوال خود را زن می داند . معتقد 
است که روحیات زنانه دارد و طالب نقش های زنانه در جامعه 
است و درواقع مشکل اصلی او در هویت اولیه اش است و نه 

تمایل جنسی.
بنابراین درمرحله اول که ارزیابی باشد افراد مبتال به ترانس 
سکوالیسم شناسایی شده و افرادی که مبتال به اختالالت دیگر 
می باشند تحت درمان مربوط به اختالالت خودشان قرار می 

گیرند.
2. مرحله بعد روان درمانی است که ادامه دار می باشد و قبل 
و حین و بعد از درمان باید ادامه داشته باشد. ما سالی فقط50-

60 تا جراحی داریم و بقیه در طی این مداخالت روان درمانی 
یا به پذیرش می رسند وقانع می گردند که علی رغم نارضایتی 
با همین جنسیت کنار بیایند و از تحمل هزینه ها وپیامدهای 
سنگین ادامه درمان منصرف می شوند و به نحوی با خود کنار 
می آیند و نهایتا یک اقلیت بدخیم می ماند که بعد از 6 تا 18 

ماه روان درمانی به سمت تغییر جنسیت می روند.
تغیر جنسیت یک غلطی است که مصطلح شده است زیرا 
جنسیت ژنتیکی )ذاتی( و تغییر ناپذیر است و ما فقط ساخت 
ظاهری فرد را تغییر می دهیم و نامش را عوض می کنیم و 
لباسش را. در واقع اگر از دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی 
نگاه شود به یک فرد اندام و نقش جنس دیگر اعطا می شود 
ولی از دیدگاه ژنتیک ما قادر به تغییر ژن های فرد نیستیم و لذا 
شاید اصطالح genderreassignment به معنای انتقال جنسیتی 

اصطالح دقیق تری باشد.
3. وقتی مالل جنسیتی فرد ثابت شد و بر جراحی اصرار داشت، 
باز قبل از جراحی با اجازه دادگاه به او فرصت داده می شود در 
نقش جنس مخالف کهخود را از آن می پندارد، ظاهر شود و 

مثال اگر مرد است به او اجازه پوشیدن لباس زنانه می دهند و 
ابتدا به صورت محدود در درون خانه و کم کم در بیرون و بعد 
هم به صورت ثابت و پیوسته تا معلوم شود آیا این شرایط همانی 
است که مطلوب او می باشد؟ در واقع به فرد این فرصت داده 
می شود تا بیشتر در مورد خودش بیندیشد و تصمیم شتابزده 
نگیرد.جمع زیادی در این مرحله می مانند و از اقدام به جراحی 

منصرف می شوند.
4. مرحله هورمون درمانی که برگشت پذیر است یعنی مثال 
وقتی به مریضی که متقاضی مرد شدن است، هورمون مردانه 
بدهیم ظاهر مردانه می یابد و با قطع دوباره به همان ظاهر زنانه 
قبلی رجوع می کند. این مرحله هم باید حداقل یک سال طول 
بکشد و جمعی هم در اینمرحله از اقدام به جراحی منصرف 

می شوند.
5. مرحله نهایی مرحله جراحی است که فرد بعد از ارزیابی و بعد 
از مرحله روان درمانی و اجازه ظاهر شدن به شکل جنس مخالف 
و هورمون درمانی باز هم بر تغییر اصرار دارد .در کشور ما سالی 

50-60 نفر جراحی می شوند.
در اینجراحی عمال ساخت اجتماعی فرد تغییر می کند، اگر زن 
است اندامتناسلی زنانه اش را بر می دارند و با جراحی پالستیک 

اندام تناسلی مردانه برایش می کذارند و بر عکس.
البته این اندام با اندام تناسلی خدادادی قابل قیاس نیست. 
ترانس سکسوال های شدید معموال قبل از جراحی ازدواج نمی 
کنند زیرا کسی که مرد است و خود را زن می پندارد، دیگر 
زن نمی گیرد و میگوید من باید شوهر کنم و با جراحی هم 
امکان بارداری برایشان حاصل نمی شود مگر به کمک روش 
های کمک باروری جدید احتماال گشایشی باشد. موارد بسیاری 

هست که تغییر جنسیت داده و ازدواج کرده اند.
جراحیصرفا برای ترانس سکسوال های شدید بزرگسال و بعد 
از طی مراحل دشواری که توضیح دادم انجام می شود و هدف 
ۀت کاهش آسیب است ، مثل فرد معتادی که معتاد است و 
نمی تواند ترک کند و با متادون که خود ماده مخدر است، او را 
نگه می دارند زیرا متادون دیگر نعشگی ندارد و تزریقی نیست 
و باعث سرایت اچ آی وی نمی شود و… خالصه ما بدتر را با بد 

دفع می کنیم.
در مورد این ترانس های بد خیم هم اگر جراحی صورت نگیرد 
اینها ممکن است به اعمال ویرانگر دیگری دست بزنند مثال خود 
را زیرزمینی جراحی کنند یا به کشورهایی مثل تایلند وترکیه 
و … می روند و… که آثار زیانبار بیشتری دارد و اینها تا پایانعمر 
هم مریضند البته حالشان بهتر می شود ولی بیشتر مستعد 
افسردگی و اختاللت روانی هستند. بنابر نتایج به دست آمده 
از پیگیری های بعد از درمان،اکثریت مطلق آنها کیفیت زندگی 
بهتری پیدا کرده و موردی که متقاضی برگشت به جنسیت 

قبلی باشد گزارش نشده است .
 مراحل اجرایی تغییر جنسیت

این مریضی در کشور ما نهاد متولی ندارد. مریض به روانپزشک 
مراجعه می کند و روانپزشک او را به دادگاه خانواده ارجاع می 
دهد ودادگاه به پزشکی قانونی و او بعد از دیدن مدارک و طبق 
نظر کمیسیون به منبع ثانویه و همچنین تا این که نهایتا اجازه 

تغییر جنسیت صادر کند و دادگاه حکم کند و اجرا شود.
ما دستور العمل ایرانی هم برای این بیماری نداریم و به دستور 
العمل خارجی عمل می کنیم و باید نهاد متولی روشن شود و 
دستور العمل تهیه کند. این یکی از نقطه ضعف های اساسی 
نظام درمان ماست که بنده به آن انتقاد جدی دارم و معتقدم که 
ما پزشکان در تهیه این دستور العمل تا کنون به وظیفه خود به 

طور کامل عمل نکرده ایم.

 دکتر جان بزرگی
من یک سری توضیحات تکمیلی می دهم . عده ای از کسانی 
که با جنسیت خود مشکل دارند و نمی توانند به هیچ صورت 
با آنکنار بیایند و تطابق کنند، آیا تغییر جنسیت برای اینان 
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مفید ومطلوب است؟ واقعیت این است که یک عده از اینها اگر 
تغییر جنسیت ندهند، مشکالت بیشتری پیدا می کنند ولی 
در صورت تغییر، از زندگی راضی تر می باشند هر چند بعد از 
تغییر جنسیت هم نیاز به کمک دارند، ولی وضعیتشان نسبت 
به قبل بهتر است. زندگی روانی، اجتماعی، اقتصادی این افراد چه 
تغییر جسیت بدهند و چه نه، همواره پر ریسک و تنشزا است. 
اما پژوهشها تغییر جنسیت را برای عده قلیلی از اینها مفید می 
داند و حداقل زندگی روانی آنها از آرامش بیشتری برخوردار می 
گردد، اینکه بتوانند با توجه به برگشت پذیر نبودن این تغییر 
مسائل دیگر و بعد از تغییر جنسیتی را مدیریت کنند بسیار مهم 
است. بنابراین اولویت این است که تمام تالش برای سازگاری 
آنها با وضع موجود خود صورت گیرد و به همین دلیل درمان 

آنها تا مرحله تغییر جنسیت بیش از 4 سال به درازا می کشد.
 مالک های الزم برای اقدام پزشک

تغییر جنسیت فرایند سختی استمثال وقتی فرد وارد مرحله 
بعد از تشخیص می شود باید 6 ماه و اخیرا گفته اند تا 2 سال 
باید در جنسیت جدید ایفای نقش کند تا معلوم شود جنسیت 
جدید برای اوحل کننده مشکل هست؟برای این که ثابت شود 

این جنسیت مفید است باید سه مالک قطعی باشد:
1. ثبات روان شناختی بیابد و ماللی که داشته از بین برود و به 

ثبات هیجانی برسد.
2. به لحاظ اجتماعی پذیرش بیابد و سرمایه اجتماعی اش 

نقصان شدید نیابد و از دست نرود.
3. در زمینه شغلی مشکل پیدا نکند و بتواند شغل خود را حفظ 

کند یا شغل الزم بیابد.
در صورتی که این سه مالک مثبت باشد، به او اجازه ورود 
به مرحله هورموندرمانی را می دهند وگر نه او باید در همین 

مرحله بماند.
 هورمون درمانی

مرحله هورموندرمانی هم می تواند مشکل جمعی از اینها را 
برطرف کند و نیاز به جراحی پیدا نشود.در اینمرحله همپروسه 
درمان طوالنی است و چون زن ومرد باید هورمون های مختلف 
استفاده کنند و برای اینمرحله هممدت دو سال تعیین کرده اند. 
فرایند جراحی هممدتی طول می برد و در طول همه اینمراحل 
باید روان درمانی پیوستهوجود داشته باشد و با این درمان ها 

اصل مشکل حل نمی شود ولی کمتر و قابل تحمل می گردد.
اینها اختالل دارند ودر زندگی سردرگم هستند و سردرگمی 
غیر قابل باوری دارند و زجر شدیدی می کشند. بعضی از اینها به 
لحاظ ساختار مغزی هم متفاوت می باشند ویک ناحیه قرمز در 

مغز خود دارند که در دیگران نیست.

بیان فتوای امام توسط حجت االسالم تقوی
فتوای امام در تحریر در رابطه با خانم مریم ملک آرا در سال 
63 که تغییر جنسیت داد و سال 92 از دنیا رفت، بود. البته اصل 

فتوای امام در تحریر الوسیله مربوط به سال 45-46 می شود:
مسألة 1: الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل 
وبالعکس، وکذا ال یحرم العمل في الخنثی لیصیر ملحقا بأحد 
الجنسین، وهل یجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائالت من 
سنخ تمائالت الرجل أو بعض آثار الرجولیة أو رأس المرء في 
نفسه تمائالت الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه 
إذا کان الشخص حقیقة من جنس ولکن أمکن تغییر جنسیته 

بما یخالفه.)تحریر الوسیله، ج2، ص626(

حجه االسالم و المسلمین مرتضوی
تغییر جنسیت امکان ندارد چنان که از سخنان بزرگواران 

برداشت شد یا مراحل مشکلی دارد؟ از آنجا که احکامفقهی زن 
ومرد تفاوت دارد و بر هر کدام احکام خاصی مترتب می باشد، آیا 
با عمل تغییر جنسیت، جنس تبدیل می شود و موضوع تغییر 
می یابد و احکامجدید باید اجرا شود؟ به عنوان عرف پزشکی 
این باید روشن بشود که آیا جنس عوض می شود تا احکامش 

فرق کند یا نه؟
- اگر نقشه وجودی فردی مردانه است و باید مرد می شد، حاال 
این زن تحریکات زنانه دارد؟یا اگر زن بوده و با تغییر جنسیت 
مرد شده، او چطور؟ آیا تحریکات مردانه دارد؟ انزال دارد؟ یا اگر 
زن شده دوست دارد دلبری کند و …؟ یا فقط ظاهر زنانه پیدا 

می کند؟
- آیا افراد متاهل هم این بیماری را دارند؟ آیا از چنین مریض 
هایی کسی داریم که زایمان هم کرده باشد و بخواهد مرد شود؟ 

آیا ناباروری هم با این مشکل ارتباط دارد؟
- تعریف از زن ومرد بر چه اساس و مالکی است؟ آیا بر اساس 
کروموزوم وژنتیک اوست یا بر اساس ظواهر وجودی اش؟ اگر 
کروموزوم زنانه و ظواهر وجودی مردانه باشد، این زن است یا 

مرد؟ حکم کدام است؟
- در مورد تغییر جنسیت یک بحث جواز ذاتی آن بر فرض 
امکان است که امام فتوای به جواز داده است و اما با توجه به 
عوارض چطور؟ آیا عوارض این مساله دیده شده تا فقیه بتواند 
فتوا دهد؟ در باب خنثی جراحی برای اظهار جنس است اما در 
اینجا جراحی برای تغییر می باشد و این دو با هم فرق دارد و باید 

به دومی با توجه به عوارض نظر بدهیم.
آیا تغییر جنسیت و ایجاد آلت جنسی جدید کارآیی دارد؟

آیا راه برگشت هست؟
ذات الیتغیر است و روان درمانی برخورد با تغییرات روانی است 

نه ایجاد ذات تغییر؟
گرایش به مرد شدن بیشتر است یا عکس؟ مسائل اجتماعی در 

این گرایش ها دخالت دارد؟

جواب های دکتر یحیوی
- برای این مریض ها روانپزشکان ذی نفع نیستند وانگیزه مادی 
در این ها دخالت نداردچرا که بیماران دشواری هستند و انسان 
را متاثر می کنند و برای جراحان پالستیک هم فکر می کنم اگر 
سراغ جراحی زیبایی بینی و سینه و شکم و بروند هم لوکس 
تر است و هم درآمد بیشتری دارد. این افراد اغلب از نظر مالی 
ضعیف اند و تا چند سال پیش دولت برای جراحی آنها وام می 

داد که اخیرا این کمک ها قطع شده است.
- در نحوه برخورد با اینها هم دکترها نظرهای مختلف دارند و 
این طبیعی است. بعضی نظرشان این است که زودتر اجازه دهند 

و بعضی عکس.
- این که تغییر جنسیت ممکن است یا نه؟ به تعریف شما از 
جنسیت بستگی دارد. از نظر من جنسیت تابع ژنتیک فرد است 
ولی از نگاه یک جامعه شناس یا روانشناس یافیلسوف رل و 
نقشی که فرد بازی می کند، مالک است. کسی که ظاهر زنانه و 
ژنتیک مردانه دارد از نگاه پزشک مرد و از نگاه فیلسوف زن است.

- جنسیت از نگاه ژنتیکی من تغییر پذیر نیست اما از نگاه 
اجتماعی دیگری تغییر پذیر است زیرا با عوض شدن نام و 
با تغییر نوع لباس پوشیدن و… مشکل فرد حل می شود و 

جنسیتش را در این می داند.
- منشأ این ومریضی هنوز کشف نشده که آیا ژنتیکی است یا 
منشأ دیگر دارد. در مورد خنثی ها معموال ریشه هورمونی دارد 
یعنی از لحاظ ژنتیکی دختر است ولی در دوران بارداری هورمون 
پسرانه به اورسیده وجنبه مذکر اش ظاهر شده وجنبه مؤنث اش 

رشد کافی نیافته است.
- یک مردی که خود را زن می داند، به طور طبیعی به مردها 
تمایل دارد و فرم بدخیم این مریضی در ته خط می تواند بعد از 
جراحی به عنوان زن ازدواج کند و از رابطه جنسی هم لذت می 
برد البته دستگاه تناسلی آنها مثل دستگاه خدادادی نیست ولی 

بی فایده هم نیست.
- روان درمانی ماهیت فرد را تغییر نمی دهد ولی در رساندن 

فرد به پذیرش کمک می کند.
- مراحل جراحی را باید یک جراح متخصص توضیح دهد. 
اجماال این که برای زنان سینه ها را برمی دارند و بعد تخمدان و 
رحم را بر می دارند و با کمک عضالت خود بیمار، آلت تناسلی 
مردانه و بیضه برایش می سازند و این فرد می تواند مجامعت 
کند و لذت هم می برد اما انزال ندارد و دستگاه تناسلی زنانه 
هم به همین صورت ایجاد می شود که بعد از برداشتن دستگاه 
تناسلی ظاهری مرد، برایش واژن می سازند و برای ساختن از 
پوست همان منطقه که در لذت بردن تاثیر فراوان دارد، استفاده 
می شودولی مثل طبیعی نمی شود و رحم و تخمدان ندارد و 

بارور هم نمی شود.
- مذکر هایی که خود را مؤنث می دانند معموال ازدواج نمی 
کنند چون خود را زن می دانند اما زنانی که خود را مرد می 
دانند چه بسیار که در سن های پایین وقبل از اقدام برای تغییر، 
توسط خانواده شوهر داده شده وچه بسا بچه دار هم باشند ولی 
بعدا که بزرگ و مستقل می شوند، به این روحیات خود بها می 

دهند و اقدام می کنند.
- در مورد برگشت پذیر بودن، ما باید همه تالش ها را بکنیمکه 

به تغییر جراحی نینجامد چون راه برگشت ندارد.
- در مورد تنظیم مغز که از این پنداروتقاضا دست بردارد، اگر 
می شد که خیلی خوب بود ولی فعال علم چنین امکانی را ندارد 

و اگر بشود، ارجح است
- آمار نشان می دهد بر عکس تصور ما که خیال می کنیم 
چونمردها جایگاه قوی تری دارند، گرایش به مرد شدن بیشتر 
است، می بینیم گرایش به زن شدن در مردها 3-4 برابر بیش از 

گرایش زنها به مرد شدن است.
- این رفتارها ارادی و اختیاری نیستند بلکه فرد تحت تاثیر 
گرایش شدید روحی و روانی چنین تقاضایی دارد و مثل مجبور 

می باشد و تفنن در اینجا دخیل نیست.
- اقدام به جراحی از سر تفنن معنا ندارد زیرا اگر کسی به 
پزشک بگوید که از سر تفنن اندام جنسی اش را ببرد و اندام 
جنسی دیگری بگذارد مثل این است که کسی از پزشک بخواهد 
سر او را ببرد! هیچ پزشک عاقلی چنین کاری نمی کند در ایران 

بخصوص در این زمینه سختگیری وجود دارد.
کسی را به جراحی تشویق یا اجبار نمی کنند بلکه سعی می 
کنند او را منصرف سازند و به پذیرش وضع موجود برسانند ودر 

نهایت این خود فرد است که تصمیم می گرد.

توضیحات دکتر جان بزرگی
اشاره به چند نکته مهم است؛ واقعیت اول این است که که 
شما با یک »جسم« و یک »روان و ذهن «سروکار دارید. این 
افراد بین جسم و روان ناسازگاری دارند، یعنی یک جسم زنانه 
اما ذهن و روان او کامال مردانه است و برعکس. انگار یک زن در 
جسم مردانه زندگی می کند و یا یک مرد تمام عیار در جسم زن 
گرفتار شده است. حال شما به عنوان فقیه باید ببینید میخواهید 
مبنای فقهی خود را بر جسم بگذارید یا بر ذهن و اصالت را 
به کدام می دهید. واقعیت دوم اینکه پژوهشهای تجربی نشان 
میدهند که تغییر جنسیت که برای عده قلیلی از اینها صورت 
می گیرد راحتی روانی در پی دارد و بیش از 70 درصد آنها با 
جنسیت جدید احساس راحتی می کنند. واثعیت سوم اینکه 
تغییر جنسیت به معنای تغییر ماهیت جنسی نیست بلکه ظاهر 
جسمی او را تغییر می دهند و امکان تغییر ماهیت جنسی تا 
به حال فراهم نشده است. بنابراین شما به عنوان فقیه که می 
خواهید حکم بدهید باید معلوم شود مبنایتان کدام است؟ اگر 
ظاهر فیزیکی فرد را مبنا قرار دهید، یک حکم می دهید و اگر 
ماهیت روانی را مبنا قرار دهید، حکم دیگر. طبیعی است که با 
جراحی او زن کامل نمی شود ولی زن شدنش برایش بهتر از 

وضع موجود است.
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بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت روابط 
جنسی در ایران

چندی پیش خبری در سایتهای خبری منتشر شد با این عنوان 
»آمار تکاندهنده از روابط جنسی«. این گزارش توسط مرکز پژوهشهای 
مجلس شورای اسالمی منتشر شده بود. این اولین باری بود که خبری 

رسمی از یک نهاد حاکمیتی منتشر میشد.
از محتوای گزارش و روش تهیهی آن که بگذریم پیشنهادهای این 
مرکز پژوهشی قابل تأمل است و در این یادداشت به آن خواهیم 

پرداخت. در این گزارش آمده است:
»پیشنهاد های ارائه شده در گزارش شامل موارد زیر است:

۱. ازدواج موقت به عنوان راهی معقول و مشروع تبلیغ شود تا افراد از 
مزایای آن آگاه شوند و به استفاده از آن روی بیاورند.

2. تشکیل کانون های ازدواج موقت، به طوری که این نهاد شرعی به 
عنوان یک هنجار فرهنگی عمالً گسترش یابد.

۳. با بخشنامه داخلی ادارات ثبت ملزم شوند که در صورت مراجعهی 
طرفین و درخواست ثبت ازدواج موقت در غیر شناسنامه بدون هیچ 
مانع تراشی تحت شماره ای خاص اقدام به ثبت رایانه ای کنند و گواهی 

ازدواج موقت در اختیار آنها بگذارند.
۴. در الیحه حمایت از خانواده در چند ماده به ازدواج موقت پرداخته 

شود و نقض آن در قانون مدنی جبران گردد.
۵. در الیحهای جداگانه نظامنامهی ازدواج موقت تهیه و در مجلس 

تصویب شود.«  .
با خواندن این پیشنهادات به نظر میرسد این مرکز پژوهشی تنها راه 
گذر از این بحران را یک راهحل میداند و آن هم ازدواج موقت است و 

همهی پیشنهادها برای اجرایی کردن همین یک راهحل است.
ولی به نظر نویسنده این راهحل نمیتواند مشکل را حل کرده، بلکه 
مشکلی به مشکالت قبلی اضافه میکند. به صورت کلی ازدواج راه حل 
بسیاری از این مسائل نیست تا با موقت کردن آن بتوانیم کمکی به حل 

بحران کرده باشیم.
اگر این راهحل کارایی داشته باشد، برای تعداد کمی از مشکالت 
راهحل است. توجه داشته باشید در این گزارش آمده است که ۱۱ 
درصد زنان روسپی با اطالع همسرانشان به چنین کاری دست میزنند. 
در آمار نیامده است که چه درصدی از افراد با داشتن همسر دست به 
خیانت زده میزنند. از سوی دیگر مشکل همجنسگرایی را نمیشود با 
ازدواج حل کرد. همچنین پایین آمدن سن روسپیگری و باال رفتن سن 

ازدواج همینطور است. 
همچنین باید توجه داشت که حتی برای کسانی که ازدواج موقت 
ممکن است راهحل به حساب بیاید نیز از جهات دیگر ممکن است 
مشکلزا باشد. چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ما پذیرا ندارد و با 
مشکالت عدیدهای از جمله مخالفت خانوادهها، مخالفت زنان حتی 
کسانی که خود نیازمند مسائل جنسی هستند و هزینهی باالی آن که 

معموالً بیشتر از رابطهی بدون قاعده است، روبرو است.
اگر در روایات داریم »... ما زنی اال شقی، اگر ازدواج موقت نهی نشده 
بود کسی جز شقی و بدبخت زنا نمیکرد.«  ، باید گفت که آن فرمایش 
شامل مصادیق جدیدی که در زمان ما اتفاق افتاده است نمیشود. 
اساساً موضوع متفاوت شده است. بسیاری از افراد با داشتن همسر به 
دنبال رابطههای خارج از ازدواج هستند و این شامل فضای مجازی هم 
میشود. ضمناً در آن روایت شمول برای کل زمانها قابل برداشت نیست 

و روایت از این جهت مجمل است.
از سوی دیگر باال رفتن هزینهها در ازدواج دائم و حجم باالی تعهدات 

در یک زندگی مشترک کار را به جایی رسانده که بسیاری صرفه را 
در مجرد ماندن و استفاده از فضای فعلی و پیچیدهی روابط جنسی 

میبینند.
به نظر نویسنده یکی از مهمترین مطالبی که باید به دنبال آن بود، 
ترویج آموزش مسائل جنسی است. همینک این گونه آموزشها حتی 
برای کسانی که دارای همسر هستند آسان یاب نیست چه برسد به یک 
دانشآموز دبستانی. در این زمان که اطالعات جنسی و رفتار جنسی 
تا این حد شایع است، متولیان آموزش نمیتوانند سر در الک خود 
کرده و از آموزش این مسائل به افراد بگریزند. آگاهیهای درست به 
دانشآموزان از مقطع پیشدبستانی میتواند از بسیاری از قربانی شدنها 

جلوگیری کند.
اگر افراد از کودکی به این مطلب عادت کنند که حریم شخصی افراد 
را پاس بدارند و بدون اجازهی کسی وارد آن حریم نشوند، ممکن است 

قربانیهای کمتری داشته باشیم.
اگر افراد یاد بگیرند که چگونه بر تنوعطلبی جنسی خود با همسر خود 

فائق بیایند، شاید میزان کمتری از خیانت را داشته باشیم.
اگر افراد یاد بگیرند که چگونه از محیطهایی که باعث رشد و تبلور 
مسائل ژنتیکی آنها میشود، دوری کنند، شاید کمتر گرفتار آسیبهای 

اجتماعی در رابطه با رفتارهای جنسی باشیم.
اگر افراد از بیماریهای مقاربتی آگاهی داشته باشند و بدانند در چه 
صورتی ممکن است به آن گرفتار شوند، شاید مراقبت بیشتری در این 

زمینه به عمل آورند.
بسیاری از رفتارهای جنسی وابسته به مسائل ژنتیکی افراد است و 
برخی نیز وابسته به عوامل پزشکی مثل کارکرد هورمونهاست. در 
موارد بسیاری فشارهای روانی در این گونه مسائل را میتوانیم با یک 
روانپزشک در میان بگذاریم و از او راهحل دارویی بخواهیم. در موارد 
بسیاری ممکن است روانشناس و مشاور بتواند کمک بسزایی به این 

مسئله داشته باشد.
به نظر میرسد نیاز به یک غربالگری گسترده داشته باشیم. اگر افراد 
بدانند که گرایش جنسیشان چیست و به جای پنهان کردن آن از 
مشاور کمک بگیرند، ممکن است بتوان از بسیاری از بزهها پیشگیری 

کرد. 
البته این مهْم نیاز دارد که تابوی گفتگو بر سر مسائل جنسی شکسته 
شود و مشاوران و متخصصین این فن بتوانند به راحتی در فضایی که 
برای این امر مناسبسازی شده است برای افرادی که با مباحث تناسب 
دارند به گفتگو بپردازند. پنهان کردن این گونه اطالعات به غیر از قربانی 
گرفتن از جامعه تا کنون فائدهای نداشته است. ما باید در کنار آموزش 
حیا و عفاف به فرزندانمان رفتارهای درست جنسی و مراقبتهای الزم 

در سنین مختلف را یاد بدهیم. 
ـ که زمینههای ارتکاب به برخی از رفتارهای جنسی  بسیاری از افراد 
ـ با تغییر سبک زندگی خود میتوانند زندگی سالمتری داشته  را دارند 
باشند. برخی از مشاغل این رفتارها را تشدید میکنند، مثالً کارمندی 
که در اداره دسترسی به اینترنت دارد و ساعاتی در روز بدون هیچ 
کار موظفی در اینترنت و شبکههای مجازی پرسه میزند، ممکن است 
در ابتدا به چتها و دوستیابیهای غیر طبیعی دست زده و کم کم با 
گسترش دایرهی این روابط مجازی به رابطههای حقیقی نیز کشیده 

بشود.
بسیاری از گرفتاری افراد به چنین رفتارهایی بستگی به سبک زندگی 
آنها دارد. اگر افراد بدانند که داشتن ماهوره در خانه و تماشای شبکههای 
مروج بیبندباری جنسی چه ضرری برای خانواده خواهد داشت، ممکن 

اخالق جنسی
محمد صادق روحانی "
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است درصد باالیی از افراد از این کار اجتناب کنند. 
اگر مدیران مدارس شبانه، خوابگاههای دانشجویی، پادگانها و اماکنی از 
این دست بدانند که اقتضائات سنی افرادی که در این محیطها زندگی 

میکنند از چه قرار است، شاید بتوانند محیط سالمتری را مهیا کنند.
باید تمام سعیمان بر این باشد که آسیبهای رفتارهای جنسی از قبیل 
بیماریهای جسمی و روانی را به حداقل برسانیم، نه اینکه در صدد این 
باشیم که کسی این رفتارها را انجام ندهد. در این زمینه باید از افراط و 

تفریط به دور باشیم و با واقعنگری مسائل را مدیریت کنیم.
آموزش  و  آگاهیبخشی  که  است  این  نکات  این  همهی  نتیجهی 
خودمراقبتی برای همهی سنین درگیر در مسائل جنسی و تغییر سبک 
زندگی و مراقبتهای اجتماعی تنها راه مؤثر برای سامان دادن به امور و گذر 

از این بحران است.
نکتهی دیگر اینکه این کار را نباید فقط بر عهدهی نهادهای حاکمیتی 
گذاشت. در این زمینه باید همهی افراد جامعه نسبت به این مسئله حساس 
و مسئولیتپذیر باشند. اصوالً امور فرهنگی و اجتماعی از سوی حاکمیت 
نباید پیگیری شود بلکه باید حمایت شود. ان. جی.یوها و انجمنهای 
مردمنهاد باید در این زمینه فعالیت بیشتری انجام بدهند. خیریه ها باید با 

توجه به منابع مالی خود به دادن خدمات رایگان اقدام کنند. 
باید از مشاورههای غیر تخصصی در این گونه مسائل جلوگیری شود. باید 
با روشهای علمی روز به نتیجه برسیم که کدام رفتارها نتیجهی بهتری در 
دنیا داشته است. نه همهی آنچه در فرهنگهای وجود دارد درست و نه 
همگی نادرست است. باید این روشها را در جامعه و فرهنگ خود بیازماییم 

و به روشهایی بومی دست بیابیم.
البته در کنار همهی اینها آسانسازی ازدواج و از بین بردن رسوم و آداب 

دستوپاگیر میتواند کمک شایان توجهی به ترمیم آسیبها داشته باشد.
دیدید که راهحل را در ترویج ازدواج موقت نیست. ازدواج موقت و ترویج 
آن ممکن است به فروپاشی خانوادهها بینجامد. راهحلی که ۱۴۰۰ سال 
پیش در یک جامعه و فرهنگ خاص جواب میداده به چه دلیل ممکن 
است در یک جامعهی دیگر با صدها تفاوت جوابگو باشد؟ راهحلهایی مثل 
ازدواج موقت، تعدد زوجات و مواردی از این دست به هر جهْت دیگر در 

جامعهی ما کارایی ندارد. 
بله بهتر بود که ما خانوادههای گسترده داشتیم و نه خانوادههای هستهای. 
بهتر بود که ما ماهواره نداشتیم، شبکههای مجازی نداشتیم، تلویزیون 
نداشتیم و.... ولی اینک همهی اینها خوب یا بد، واقعیت جامعهی ماست و 
چشم بستن بر آنها تنها خودفریب است و ادامهی این مسیر تنها به بغرنجتر 
شدن اوضاع و پیچیدهتر شدن بحران خواهد انجامید. واقعبینی میتواند در 

پیدا کردن راهحلی بهتر کمککار و راهنما باشد.

بررسی ماده23۷ قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
 در شهریور سال ۱۳92 ش. قانون مجازات اسالمی با تصحیحات و 
اضافاتی به تصویب رسید. در آن میان یک ماده قانون جلب توجه میکرد. 
ماده 2۳۷ این چنین است: »مادهی 2۳۷: همجنس گرایی انسان مذکر در 
غیر لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت، موجب سی و 
یک تا هفتاد و چهار ضربهی شالق تعزیری درجه شش است.«. این اولین 

باری بود که قانونگذار از کلمهی »همجنسگرا« استفاده میکرد.
نویسنده از چم و خم قانونگذاری و علم حقوق بیبهرهام و در اینجا چند 
سؤال اخالقی مطرح می کنم تا زوایای بحث روشن شود. امیدوار حقوقدانان 

به این نوشته و سؤاالتش توجه کنند.
چنانکه روش است حکم دایر مدار موضوع است. یعنی حکم بر موضوع بار 
میشود و نه مثالها. یعنی اگر یک گزارهی قانونی داشته باشیم و قانونگذار 
مثالهایی زده باشد. حکم منحصر در مثالها نمیشود بلکه شامل هر کسی 

میشود که عنوان موضوع بر آن صدق کند.
در این ماده قانون موضوع حکم »همجنسگرایی انسان مذکر در غیر لواط 
و تفخیذ« است و حکم و محمول آن »موجب سی و یک تا هفتاد و چهار 
ضربهی شالق تعزیری درجه شش است.« میباشد. دو مثال هم برای این 
حکم ذکر کردهاند: »از قبیل تقبیل و مالمسه«. در اینجا قانونگذار به مثال 

بودن این دو مورد تصریح کرده است.
سؤال اینجا است که آیا قانونگذار به دقت معنایی »همجنسگرا« توجه 
داشته است؟ طبیعتاً پس از این در دادگاهها مالک عمل و قضاوت عنوان 

همجنسگرا است و نه مثالهایی که زده شده است.
برای توضیح بیشتر میگوییم: »همجنسگرایی« یعنی کسی که از نظر 
جنسی به همجنس خود گرایش و میل داشته باشد. این عنوان نسبت به 

فعل و عدم فعل خنثی است. یعنی کسی که هیچ رفتار جنسی نداشته 
باشد هم میتواند همجنسگرا باشد. همجنسگرا عنوان عامی است که 
ـ یعنی دخول آلت  شامل افکار و امیال همجنسگرایانه، رفتار جنسی اصلی 
ـ یعنی هر کاری  ـ و رفتار جنسی جنبی  تناسلی در دهان، مقعد و واژن 
ـ. لواط مثالهایی  که در مقدمه یا مؤخرهی رفتار جنسی اصلی انجام میشود 
که زده شده است ناظر بر رفتار جنسی جنبی است. از سوی دیگر رفتار 
جنسی اصلی یعنی هم از موضوع به صورت تخصیصی استثنا شده است. 
یعنی قانونگذار اصالً به شمول عنوان »همجنسگرایی« نسبت به امیال و 

افکار همجنسگرایانه توجهی نداشه است.
حال اگر کسی در جایی به صورت عمومی یا در حضور شاهدانی محکمه 
پسند اعالم کرده باشد که همجنسگراست، ولی کسی از او رفتار جنسی 

اصلی و جنبی ندیده باشد، تکلیف قاضی چیست؟
به نظر میرسد قاضی باید طبق ماده 2۳۷ این فرد را به ۳۱ تا ۷۴ شالق 
تعزیری محکوم کند. ولی به نظر این حکم صحیح نیست. زیرا موضوع 
دارای تفصیل است و حکم یکسان برای موضوعات مختلف صحیح نیست.

در فرضی که گفتیم و فرض نادری هم نیست، فرد گرایش و میل خود را 
بیان کرده است. ولی آیا گرایش و میل افراد هم مورد صدور حکم مجازات 
میشود. گرایش و میل به هیچ روی اختیاری نیست و حکم تنها بر رفتار 

اختیاری بار میشود. 
در اینجا به نظر میرسد قانونگذار بدون توجه به معنای کلمه آن را به 
کاربرده است. کلمهی مناسبتر »همجنسبازی« است. ضمن اینکه ما برای 
همهی رفتارهای جنسی اصلی و فرعی حکم خاص نداریم و قانونگذار 

مجبور است با تنقیح مناط به این احکام دست یابد.
به طور مثال حکم چتهای تصویری و نوشتاری سکسی چیست؟ این 
رفتارها ممکن است از موارد رفتار جنسی جنبی باشد. زدن یک گروه 
سکس در شبکههای مجازی چه حکم دارد؟ آیا یک گروه با صدها عضو 
رفتار علنی محسوب میشود یا خصوصی؟ آیا هرزهنگاری موجب حکم 

بیان شده هست یا نه؟ 
بهتر بود که قانونگذار با توجه به واقعیتهای جامعه و آیندهنگری و 
همچنین دقت در کاربرد الفاظ به قانونگذاری میپرداخت. از این مطالب که 
بگذریم وجه اخالقی موضوع این است که حداقل قانونگذار محترم باید به 
رعایت حق اقلیتها اهتمام داشته باشد. هیچگاه نمیتوانیم حق اقلیت را به 

خاطر حق اکثریت پایمال کنیم.
شاید قانونگذار به هر ترتیب وجود اقلیتهای جنسی را در جامعهی ایران 
منکر شود ولی این انکار واقعیت را عوض نمیکند. اقلیتهای جنسی در 
جامعهی ما هستند و وظیفهی همهی ما این است که با همدلی با آنان 
سعی داشته باشم تا آنها نیز تا هنجارهای جامعه را نشکستهاند و حقوق 

اکثریت را رعایت میکنند، از حقوق خود بهرهمند باشند.
قانونگذار محترم باید بدون در نظر گرفتن احساسات خود به بررسی 
موضوع حکم خود بپردازد و از کلیگویی بپرهیزد. مسلماً وظیفهی اخالق 
همهی ما حفظ آبروی افراد است و مسلماً با اجرای تعزیر بر کسی که فقط 
گرایشی را داشته است، آبروی او از بین خواهد رفت. آن هم به خاطر 
گرایشی که در برخی موارد الاقل هیچ نقشی در شکلگیری آن نداشته 
است. جای احتیاط است که حتی موارد محیطی را نیز به موارد ژنتیکی 

ملحق کنیم تا راه تشخیص دقیقی فراهم آید.
شاید با جعل قانونی صحیح برخی محدودیتها برای اقلیتهای جنسیـ  
ـ قائل شویم ولی مسلماً باید برای جبران  به جهت حفظ حقوق اکثریت 
این محدودیتها یک سری امتیازات برای اقلیت های جنسی در نظر گرفته 
شود، تا بتوانیم به عدالت نزدیکتر شویم. به رسمیت نشناختن اقلیتهای 
جنسی و پایمال کردن حقوق ایشان نتیجهای جز رفتارهای ناهنجار و 
مطالبات زیادهخواهانه در جامعه از سوی ایشان نیست. وقتی اقلیتهای 
جنسی با محدودیتهای بیحد و اندازه و تحقیر روبرو میشوند، طبیعتاً ممکن 
است دست به بزهکاری و ناهنجاری بزنند. بسیاری از این افراد به جهت 
محدودیتها وارد صحنههایی میشوند که از نظر محیطی برای ایشان خطر 
آفرین است. مثالً فرد همجنسگرا مجبور از به سربازی برود و اگر بخواهد از 
این بابت معافیت بگیرد با تحقیر روبرو میشود و اگر به سربازی برود ممکن 
است به ارتکاب بزه منجر شود. موارد دیگری نیز هست که در مقالهای 
از اینجانب تحت عنوان »تأثیر عامل ژنتیکی در حکم اخالقی و فقهی 
همجنسگرایی« منتشر شده در مجلهی اخالق زیستی شماره ۱8 آمده 
است. به یاد داشته باشید که اقلیتهای جنسی نیز انسان، همنوع و مخلوق 
خدا هستند. آنها هم مستحق مثل همهی انسانها رفتار محترمانه و همدالنه 

هستند و نه رفتاری از سر انزجار و تحقیر و یا ترحم. 
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امام خمینی )س( اخبار حرم مطهر  

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی آستان، سرلشکر پاسدار 
محمدعلی جعفری در گردهمایی بزرگ بسیجیان با عنوان شکوه 
مقاومت در حرم امام خمینی)س( با بیان اینکه امروز عملکرد بسیج 
مردمی ایران در مقابله با سلطه گران جهان الگو و نمونه خوبی برای 
ملت های مسلمان شده است، اظهار داشت: تجربه موفق تشکیل 
بسیج مردمی و عملکرد آن در طول هشت سال دفاع مقدس به 
سرعت در میان سایر کشورهای اسالمی در حال انتقال و ترویج 
است. وی به تشکیل ۱۰۰ هزار نیروی مردمی در سوریه و تشکیل 
نیروهای حشد الشعبی در عراق برای مقابله با داعش اشاره کرد و 
افزود: پیروزی بر داعش و برانداختن حاکمیت این نظام تکفیری 
صهیونیستی توسط جبهه مقاومت مردمی در عراق و سوریه یکی از 
نمونه های ترویج بسیج و فرهنگ آن در سایر کشورهای مسلمان 
است. سردارجعفری با اشاره به این سخن امام خمینی)ره( که 
فرمودند: باید هسته های مقاومت در تمامی جهان برای مقابله با 
ابرقدرت های شرق و غرب ایجاد شود ابراز داشت: امروز در بسیاری 
از کشورهای جهان مانند یمن این هسته ها ایجاد شده و به سرعت 

در حال افزایش است.

 رییس سازمان بسیج مستضعفین در توصیف شخصیت امام 
راحل گفت:امام بزرگوار شخصیتی بودند که انسان معاصر را با 

توحید آشتی دادند.
گویی  و  گفت  در  پرور  غیب  غالمحسین  سرتیپ  سردار 
اختصاصی به خبرنگار پایگاه اطالع رسانی آستان گفت:امام 
خمینی)س(کاری کرد که مردم میان خدا و  ابتذال، انقالبی 

را انتخاب کنند که این انقالب بشر امروز را نجات داده است.
وی در ادامه بیان کرد:ملت ایران از پرتگاه انحطاط و ابتذال 

اخالقی توسط بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران برگشتند.
غیب پرور تصریح کرد:امام راحل یکبار دیگر غبار را از چهره 
اسالم زدود.عمر گرانقدر و تمام دارایی اش را با ایثار صرف 

پیروزی نهضت اسالمی کرد.

اسالمی  جمهوری  بهداشتی  خدمات  وزیر   
پاکستان به مقام شامخ امام راحل ادای احترام 

کرد.
رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
آستان،وزیر خدمات بهداشتی پاکستان و هیئت 
همراه با حضور در حرم مطهر امام خمینی)س(
ضمن بازدید از این مکان معنوی و مقدس به مقام 
واال و گرانقدر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

ادای احترام کردند.

 دبیر سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در 
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل گفت:تجدید عهد با امام 
بزرگوار و یادآوری آرمان ها و وصایای ایشان از وظایف ما به 

شمار می رود.
آیت اهلل اراکی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
آستان افزود:با توجه به اینکه اصل مسئله وحدت از آرمان های 
امام خمینی)س( است بنابراین هر ساله در حرم مطهر ایشان 
گرد هم می آییم تا عهدمان را با امام راحل مستحکم تر کنیم.

 وی تصریح کرد:ما ادامه دهنده راه حضرت امام خمینی)س( 
هستیم و تالش می کنیم تا اهداف ایشان تحقق پیدا کند.

جمهوری  بنیانگذار  شخصیت  توصیف  در  اراکی  اهلل  آیت 
اسالمی ایران گفت:امام راحل نمونه بارزی از عبد صالح خدا 
بود.با توجه به اینکه دین مبین اسالم بر پایه وحدت شکل 
گرفته است معمار کبیر انقالب اسالمی ایران نیز تالش کرد 
تا مسلمانان همه جوامع با یکدیگر متحد شوند و امام راحل 

همیشه در پی صلح جوامع بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی آستان 
یادگار امام گفت: با تاکید بر اینکه امروز بحمداهلل 
میان  در  را  عقالنیت  بازگشت  از  هایی  رگه 
مسلمانان را می بینیم، گفت: پیروزی های برادران 
مژده یک  و سوریه  عراق  در  ها  تکفیری  بر  ما 
بازگشت به اندیشه عقالنیت را به ما می دهد؛ اما 
شرط توفیق آن این است که اول کینه را از دلها 

ببریم. 
جمهوری  را  تالش  بزرگترین  کرد:  تأکید  وی 
اسالمی و رهبر معظم انقالب به خرج دادند و مردم 
ایران هزینه دادند تا همگان را متوجه کنند که 
مسیر ستیز با هم همان وعده ای است که در قرآن 
مورد اشاره قرار گرفته است. تفرقه ما در خارج 
جهان اسالم بزرگترین لطف را به کسانی عطا کرد 
که می خواستند از گسترش اسالم در قلب های 
جامعه جهانی جلوگیری کنند؛ در نتیجه خودمان 
را گرفتار خودمان کردیم و دشمنان واقعی را در 
آرامش بردیم، مسلمانان را در خوف قرار دادیم و 
به تریبون های صهیونیستی اجازه دادیم به اسالم 

هراسی دامن بزنند.

به گزارش خبرنگار آستان امیر دریادار حسین خانزادی با حضور 
در مراسم تجدید میثاق نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
طی سخنانی اظهار داشت: نکته ای که در ارتباط با انقالب اسالمی 
است آرمان هایی است که رویکرد استقالل و آزادی طلبی است 
و همگی در زیر پرچم شکوهمند جمهوری اسالمی است و نکته 
بعدی اسالمی بودن این انقالب است و نظام حکومتی که به عنوان 
الگو در جهان و در منطقه شکل گرفته است. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه دشمنان پی 
در پی به دنبال تحمیل موضوعات دیگر به مردم و نظام جمهوری 
اسالمی ایران بوده اند بیان داشت: آنان می خواستند با ترورهای 
کوری که انجحام می دهند نا پایداری را در مملکت ایجاد کنند و 
طی یک اقدام گسترده با چراغ سبز استکبار جهانی تالش کردند 
مرزهای ما را مورد هجوم قرار دهند. وی افزود: این آرمان ها چنگ 
انداختن در پنجه استکبار جهانی است و مخالفت کردن با نظرات 
وخواسته ها و ترتیبات امنیتی که دشمن می خواست در این 

منطقه برای کسب منافع خود حفظ کند.

فرمانده نیروی دریایی 
ارتش:آرمان های امام 

خمینی)س( رویکرد استقالل و 
آزادی طلبی است

فرمانده کل سپاه 
پاسداران:امروزه ایدئولوژی 

بسیج جهانی شده است 

رییس سازمان بسیج 
مستضعفین:امام خمینی)س(

انسان معاصر را با توحید 
آشتی داد

ادای احترام وزیر خدمات 
بهداشتی پاکستان به مقام 

واالی امام راحل

امام خمینی)س(تالش کرد 
تا مسلمانان همه جوامع با 
یکدیگر متحد شوند

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی آستان آیت اهلل سید 
سالگرد  امین  سی  گرامیداشت  مراسم  در  خمینی  حسن 
شهادت یار دیرین امام خمینی و از بنیانگذاران انقالب اسالمی 
افغانستان حجت االسالم و المسلمین سید حسین حسینی 
که در حرم مطهر امام خمینی)س( برگزار شد، با طرح این 
سوال که چرا کسانی که در ملّیت ایرانی نبودند، خود را برای 
تحقق انقالب در سرزمینی دیگر به زحمت انداختند و جان، 
مال یا فرزندشان را قربانی کردند،  یادآور شد: بخش زیادی از 
حلقه اطراف امام هنگام ورود به نجف، طالب افغانستانی بودند 
و آنان بودند که باعث شدند امام احساس غربت نکنند. البته 
این امر منحصر به افغان ها نیست و عراقی ها و لبنانی هایی 
هم وارد این مسیر شدند.  وی با اشاره به سابقه چنین امری 
در سایر انقالب های جهان، اظهار کرد: انسان ها در طبیعت 
خود آزادیخواه و ظلم ستیز هستند و در مقابل ظلم نسبت به 
هرکسی چه مسلمان چه غیرمسلمان باید ایستاد.  یادگار امام 
با بیان اینکه مردم افغانستان و مردم کشورهای جنوب خلیج 
فارس در هنگام همدردی با مردم ایرانیان احساس میکردند 
مردم ایران مورد ظلم قرار گرفته اند، کمک به آزادیخواهی 
نشانگر روح بزرگ کسی است که به طرف آزادی حرکت می 
کند. اگر جایی دیدید به خاطر منافع مان چشم به روی ظلم و 

ستمگری بسته ایم به انسانیت مان باید شک کنیم. 

یادگار امام: در مقابل 
ظلم نسبت به هرکسی باید 
ایستاد

یادگار امام: پیروزی های بر 
تکفیری ها مژده بازگشت به 

اندیشه عقالنیت است
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کالم امام

خاطره

معرفی کتاب

برای چی انقالب کردیم!
»انقالب کردیم که شعائر اسالم را زنده کنیم، نه انقالب کردیم که شعایر اسالم را بمیرانیم.« )صحیفه امام، 

ج ۱۳، ص: ۳2۷(
 

اگر شما خالفی بکنید به نظام اسالمی نوشته می شود!
حضرت امام در دیدار با سپاه پاسداران می فرماید:

»اگر شمایی که اآلن پاسدار اسالمید از شما یک خالف ببینند، می گویند اسالم این طوری است- چنانچه اگر 
از روحانیون یک چیزی ببینند، می گویند اسالم این است- باید شماها وظایف پاسداری از اسالم، پاسداری از 
جمهوری اسالمی، پاسداری از مملکت اسالم، شمایی که اآلن به این شغل بسیار شریف و لباس بسیار مبارک 
درآمدید قدرش را بدانید. اگر اآلن شما یک خالفی بکنید، گردن شما نیست؛ می گذارند کردن جمهوری 

اسالمی، می گویند جمهوری اسالمی هم همین است.« )صحیفة امام، ج 8، ص ۵۱۰(
 

شکم گرسنه ایمان ندارد
»امروز می دانید که ما را دارند تهدید می کنند به حصر اقتصادی. خوب، ما باید فکر بکنیم برای این کار... 

شکم گرسنه می گویند ایمان ندارد.« )صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۰۱-۴۰۰(
 

پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است
»پیش من رهبری مطرح نیست؛ »برادری« مطرح است. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم ما را برادر 
ََّما الُمسلُِموَن إِخَوٌة . در اسالم »رهبری« مطرح نیست. اصاًل بزرگان اسالم ما هم در عین حالی  خوانده است: إِن
که رهبرهای معنوی بودند، مع ذلک پیششان مطرح نبوده است این معانی. من خدمتگزار شما باشم بهتر است 

تا اسم رهبری.« )صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۵2(
 

آشتی بین حوزه و دانشگاه
2۷ آذر مصادف است با شهادت آیت اهلل مفتح، او که در دو سنگر حوزه و دانشگاه مدافع اسالم و نهضت بود 
و به فرمودة امام خمینی با شهادتش نیز »در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسالمی 
را افروخته تر و جنبش قیام ملت را متحرکتر کردند.« )صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳2۱( به همین مناسبت این 

روز »روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد.
حضرت امام دربارة این روز فرموده: »من بزرگترین پیروزی را آشتی بین دانشگاه و مدارس علمی ]حوزه 

های علمی [ می دانم. اگر ما هیچ پیروزی پیدا نکرده بودیم ااّل همین معنا که بین دانشگاه و طبقه روحانی 
نزدیک کردیم و تفاهم حاصل شد ... و این دست خیانتی که سالهای طوالنی جدایی انداخته بود بین این دو 
، هم روحانی فهمید که دانشگاهی آنچه اجانب گفته اند نبود و هم طبقه جوان و  طبقه قطع شد. و بحمد اهللَّ
دانشگاهی فهمیدند که روحانی آن طور که برای اینها توصیف کرده بودند نبود.« )صحیفه امام، ج ۶، ص 2۱(

 
انفجار ناشی از »نارضایتی مردم از مشکالت اقتصادی«، مهار نشدنی است

»اگر خدای نخواسته جمهوری اسالمی نتواند جبران کند این مسائل اقتصادی را، که اول مرتبه زندگی 
مردم است، و مردم مأیوس بشوند از جمهوری اسالمی و مأیوس بشوند از اینکه اسالم هم برای آنها بتواند در 
اینجا کاری انجام بدهد، اگر در این محیط یک انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه 
روحانیت و نه اسالم، نمی تواند جلویش را بگیرد. انفجار اگر در زمان طاغوت حاصل می شد، ماها می توانستیم 
با نصیحت، با موعظه، با امر، مهارش کنیم. اما انفجار اگر در متن اسالم حاصل بشود، مردم با یأس از جمهوری 
اسالمی منفجر بشوند، دیگر قابل مهار نیست. این ثروتمندها بفهمند این مطلب را که اگر خدای نخواسته یک 
وقت یک انفجاری که نشود مهارش کرد در یک ملتی پیدا بشود، همه این بزرگها و همه این ثروتمندها و اینها 

تر و خشک با هم خواهند سوخت.« )صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۳۵ – ۳۳۶(
 

مسئولیت روحانیان و دانشگاهیان بیشتر از دیگران است
»روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است چنانچه 
شغلشان شریفتر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشود، انسان درست 
می شود. این است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن کتاب 
آدم سازی است. پس این شغل یک شغل بسیار شریفی است. و مسئولیت بسیار زیاد است؛ برای اینکه در این 
دو دانشگاه، دانشگاه روحانی و دانشگاه آقایان، در این دانشگاههاست که مقدرات کشور، چیزهایی که باید در 

کشور درست بشود، منشأ آن این دو دانشگاه است.« )صحیفه امام، ج ۷، ص ۴۶۷(
 

اهمیت نظم و انضباط نیروهای مسلح
»گمان نکنید که حاالیی که ما انقالب کردیم باید نظام هم به هم بخورد، نه، این طور نباید باشد. انقالب 
کردید، لکن این نظام از اول در اسالم بوده است و حاال هم باید باشد که امور با نظم انجام می گیرد. اگر فرض 
بکنید که یک کشوری باشد که ارتشش صد مقابل این باشد که هست، لکن نظمی در کار نباشد، نمی تواند 

آن ارتش فعالیت داشته باشد.« )صحیفه امام، ج ۱۴، ص 29۵(

خواهر طاهره!
در نیمه دوم سال ۱۳۵8 امام خمینی در دیدار با پرسنل کالنتری، مطالب مهمی 
درباره احیای کالنتریها بیان کردند. این امر برای من که از جنایتها و فجایع برخی از آنها 
در آستانه پیروزی انقالب شنیده و پس از آن دیده بودم ناگوار بود. بخصوص این مسأله 
که باید امروز به دست ایشان سالح بدهیم.در دیداری که با امام داشتم، ایشان پرسیدند 
»خواهر طاهره! چیزی شده؟« گفتم: »... درباره فرمانی که درباره کالنتریها داده اید، 
آخر ما چطوری خیالمان راحت باشد که اسلحه به دست اینها بدهیم؟ اینها همانهایی 
هستند که تا دیروز بچه های ما را می کشتند و ...« امام با یک هیبتی چنان نگاه تندی 
به من کردند که من دیگر هیچ نگفتم. ایشان گفتند: »اگر شما زندان رفتید، اگر شما 
شکنجه شدید، اگر شما تبعید شدید و دوری بچه هایت را تحمل کردی و هر بالیی 
سر بدنت آمد؛ اما این امتیاز را داشتی و داری که به راحتی، خودت برای دخترهایت 
شوهر انتخاب کنی؛ برای پسرهایت خودت زن انتخاب کنی. ولی اینها آنقدر بیچاره 
بودند که برای یک لقمه نان تأمین زندگیشان، حتی اجازه انتخاب عروس و دامادشان 
به دست خودشان نبود... شما چرا حاال دارید مانع می شوید که اینها آدم بشوند، اینها 
به زندگی برگردند، اینها به مسئولیت برگردند. شما بگو چقدر روی اینها کار کردی؟ 
چقدر برایشان کالس گذاشتی؟ چقدر به آنها درس دادی؟ ...« این برخورد امام و همه 
جانبه نگری او مرا به فکر فرو برد و فهمیدم که راه زیادی مانده است تا من به کنه رفتار 
و سخنان ایشان پی ببرم و فهمیدم که امام هیچ کاری و امری را بی حکمت مطرح 

نمی کنند. )خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(، ص 2۰۱(

تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی )س(
محمد مهدی کریمی نیا/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

)س(/ ۱۳9۱
»تغییر جنسیت« به معنای تبدیل پسر به دختر و یا بر عکس، 
به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور، زمینه ساز مباحث فراوان 
این مباحث در باب »حقوق  فقهی و حقوقی است که عمدتاً 
خانواده« مطرح است مانند: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا 
یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، والیت 
و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسئله ارث، نفقه، 

مهریه، عناوین خانوادگی.
امروزه بررسی مسئله »تغییر جنسیت« نه تنها از دید پزشکی 
مهم است، بلکه به لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت 
است. البته مباحث مربوط به افراد »خنثی« یا »دو جنسی« یک 
پدیده نوظهور و جدید محسوب نمی شود؛ چه اینکه از گذشته تا 
کنون، همواره افرادی به عنوان خنثی یا بیمار جنسی در جوامع 
بشری می زیسته اند و روایات دینی و نیز فقه اسالمی در مورد 

وضعیت اینگونه افراد سخن گفته اند.
امام خمینی اولین فقیهی است که مباحث فقهی و حقوقی تغییر 

جنسیت را در عصر حاضر مطرح کرده است. ایشان این مباحث 
را در سال ۱۳۴۳ش در جلد دوم کتاب تحریر الوسیله به رشته 

تحریر در آورده است.
نویسنده در این کتاب در ۱۶ فصل به بررسی مسئله »تغییر 
اول:  فصل  است.  پرداخته  حقوق  و  فقه  دیدگاه  از  جنسیت« 
تعریف تغییر جنسیت؛ فصل دوم: تاریخچه تغییر جنسیت؛ فصل 
سوم: اقسام تغییر جنسیت؛ فصل چهارم: اختالف هویت جنسی 
)تراجنسیتی(؛ فصل پنجم: اختالف هویت جنسی )دو جنسیها(؛ 
فصل ششم: تغییر جنسیت از نظر حقوق ایران؛ فصل هفتم: حکم 
تغییر جنسیت؛ فصل هشتم: حکم بقای ازدواج پس از تغییر 
جنسیت؛ فصل نهم: تغییر جنسیت و نفقه زوجه؛ فصل دهم: 
تغییر جنسیت و مهریه؛ فصل یازدهم: تغییر جنسیت و مسئله 
عده؛ فصل دوازدهم: تغییر جنسیت و عناوین خانوادگی؛ فصل 
سیزدهم: تغییر جنسیت و نفقه فرزندان و والدین؛ فصل چهاردهم: 
تغییر جنسیت و والیت و حضانت؛  فصل پانزدهم: تغییر جنسیت 

و ارث؛ فصل شانزدهم: فتاوای مراجع و فقیهان معاصر.
شماره بازیابی در کتابخانه تخصصی امام خمینیـ  قم
DSR 1574/5 /4ک 7ت
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فتوای امام در تحریر الوسیله در موضوع »تغییر جنسیت«:
مسألۀ 1: الظاهر عدم حرمۀ تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس، وکذا ال یحرم العمل في الخنثی لیصیر ملحقا بأحد 
الجنسین، وهل یجب ذلک لو رأت المرأة في نفسها تمائالت من سنخ تمائالت الرجل أو بعض آثار الرجولیۀ أو رأس المرء 

في نفسه تمائالت الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا کان الشخص حقیقۀ من جنس ولکن أمکن تغییر 
جنسیته بما یخالفه.)تحریر الوسیله، ج2، ص626(


