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 1چکيده

 دارد. وجود متفاوتی نظریات و آرا آندرباره  و است نوپدید موضوعات از یکی فقهی دیدگاه از جنسیت تغییر
( جنسی ناراضیان) هاتراجنسیتی عنوان به که است اشخاصی مشکل گرفته قرار تنگاتنگ ارتباط در جنسیت تغییر با که موضوعی

 جنسیت رتغیی شرعی حکمبه رسیدن برای. است شده قلمداد آنها معالجه برای راه یک عنوانبه  جنسیت تغییر و شوندمی شناخته
 مرحله در و باشیممی هاتراجنسیتی موضوع شناخت همچنین و روز علم دیدگاه از جنسیت تغییر موضوع خود بازشناخت نیازمند

 گردیده شخصم موضوع این مختلف ابعاد بررسی با نوشته این در. گیرد قرار بررسی مورد مسئله حکم شرعی ادله پرتو در باید بعد
 آنچه دیگر: عبارت به دارد. فرق هست مردم ذهن درآنکه  عرفی معنای با پزشکی اصطالح یک عنوانبه  جنسیت تغییر که است

 متفاوت ستهب نقش مردم ذهن در که جنسیتی تغییر معنای با نهندمی جنسیت تغییر را آن نام و دهندمی انجام داوطلبان برای پزشکان
 با نوشته ینا در. شود نیز مسئله شرعی حکم صحیح تبیین عدم باعث تواندمی این و شودمی خلط معنا دو این بین گاهی ولی است،
 .است شده اثبات است انجام حال در جنسیت تغییر عنوانبه امروز آنچه بودن حرام ادله، به توجه
  نث، تخنث. أتغییر جنسیت، تراجنسیتی، خنثی، ت :هاهاژو کلید
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 مقدمه
پدید که  عنوان یک موضوع نو ی موضوع تغییر جنسیت بهیهای جراحی، خصوصًا جراحی پالستیک و زیبابا پیشرفت روش

 حل پزشکی برایحتی برخی آن را راه ،اخالقی، فقهی و حقوقی است مطرح شدهدارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
عنوان یک معضل اجتماعی و انحراف اخالقی اند و در مقابل کسانی آن را بهافراد دارای اختالل هویت جنسی قلمداد نموده

 دانند.می یبازهای همجنسهمسان با گرایش
ز تواند انموده است که پاسخ دقیق به آنها می ایجادز بعد اخالقی و فقهی صورت این موضوع سؤاالت زیادی را ا هر در

 جلوگیری کند. ما در این نوشته در صدد بررسی فقهی موضوع در سایه ادله شرعی هستیم: بارهگمی مؤمنان در این رسرد

 تغییر جنسیت یشناسمفهوم
مؤنث  ل کامل جنس مذکر به جنسیتبد ،تیر جنسییتغعرفی ، معنای «تیجنس»و « رییتغ»وضوح معنای دو واژه  با توجه به

شود که افتد و مراجعه به منابع معلوم میبا بررسی و دقت در آنچه عماًل در حین تغییر جنسیت اتفاق میباشد، ولی می
 :شده استف ین تعریچن (sex change)نامه ِمرِیم وبستر، تغییر جنسیت معنای عرفی آن مقصود نیست. در لغت

عنوان فردی از جنس مخالف با انجام عنوان فردی از یک جنس به زندگی به که در آن، زندگی بهشود گفته مییندی ابه فر
 یابد.آوردن ظاهر فیزیکی جنس مخالف تغییر میدستعمل جراحی، درمان هورمونی و غیره برای به

 :در لغت نامه کمبریج آمده است
های زنانه و به زنان یژگیاری از ویبس انکه به مرد یدرمانجراحی همراه با هورمونعنی ( یsex change)ت یر جنسییتغ»

 « دهد.مردانه را می یهایژگیاری از ویبس
های رگانر مرد به زن در همه اییک اصطالح خاص در علم پزشکی است و مراد، تغی« تیر جنسییتغ»بنابراین باید گفت: 

، پس ل ظاهری در آلت تناسلی استیر و تبدییکی و سلولی نیست بلکه مراد تغیگر مشخصات ژنتیرونی و دیدرونی و ب
کدر مقابل تعریفات باال که همه بر ظاهری بودن تغییر  ست.یروشن است که معنای لغوی آن مراد ن ، این کردندیم دیتأ

ل ید تبدا زن به مریکه مرد به زن  یاگونهت عبارت است از عمل جراحی در آلت تناسلی بهیر جنسییتغ»تعریف مطرح است: 
ولی با توجه به آنچه در باال توضیح داده شد  (.44 :1389، نیاکریمی) «ل گرددیا زن تبدیا فرد خنثی به جنس مرد یگردد 

جانبه است یا تبدیل در برخی جهات. که مرادش از تبدیل زن به مرد تبدیل همه نیستاین تعریف مبهم است؛ زیرا روشن 
که توضیح داده خواهد شد ممکن نیست و اگر تبدیل در برخی جانبه است چنین چیزی چناناد ایشان تبدیل همهاگر مر

 .دیگردیتعریف ذکر ماین جهات است باید در 

 عمل تغییر جنسیت 
 :شودیمحقق م ندیفرا نیا یط تیجنس رییتغ یعمل جراح امروزه

 یی. سپس حفرهاگرددیاو قطع م یهاضهیمردانه به همراه ب یبه زن شود نخست آلت تناسل لیتبد خواهدیکه م یمرد
 زنانه در بدن فرد یحفره به مثابه آلت تناسل نیاز روده در آن قرار داده شده است. ا یکه بخش شودیم جادیاو ا یدو پا انیم
 .شودیم جادیا

 جادیا یراب تیگاه آلت رجولاز ختنه یباشد، از قسمت ریپذکیزنانه تحر یشده مانند آلت تناسل جادیآلت ا نکهیا یبرا
 یانهی. سپس با پروتز سشودینعوظ دارد( استفاده م یزنانه که مقدار یآلت تناسل ریپذکیآلت زنانه )قسمت تحر سیتوریکل

 هیثانو اتیخصوص یبرخ جیتدر تا به کندین زنانه استفاده مو. فرد به همراه آن از هورمگرددیم جادیدر او ا زناننهیمانند س
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رود. ب نیصورتش از ب یاندامش مانند اندام زنان شود و مو یکنازک گردد و آناتوم شیصدا نکهیمانند ا د،یآ دیزنان در او پد
 .شودیصورت و بدن او استفاده م یبردن مو نیاز ب یبرا زریاز ل زین یگاه

یرحم، تخمدان و مهبل او برداشته م نه،یقرار است که ابتدا س نیبه مرد گردد بد لیتبد خواهدیکه م یعمل در زن نیا
 : شودیاستفاده م لیاز دو روش ذ یکیمردانه در او از  یآلت تناسل جادیا ی. سپس براشود

 .شودیزده م وندیآنها پ یپا دو نیو ب گرددیعضله و استخوان ساعد از بدن جدا م ایاز عضله پهلو  یقسمت .1
 . شودیبه آلت مردانه م لیو تبد گرددیآلت آنها بزرگ م سیتوریکل .2

نتوان با آن عمل  دیحالت نعوظ هم دارد، هرچند شا یاست و مقدار ریپذکیشده تحر جادیا تیروش دوم آلت ذکور در
 را انجام داد. یکینزد

 کند. دایتا فرد بتواند حالت ادرار مردانه پ شودیمنتقل م یادرار به نوک آلت تناسل یمرحله بعد مجرا در
قرار  ضهیمانند ب یو در داخل آن پروتز گرددیم یفرج خال یهاکار لبه نیا یکه برا شودیم جادیا ضهیب سهیک تینها در
 هیوثان اتیخصوص یبرخ جیتدرن مردانه بهوکه فرد با استفاده از هورم شودیآغاز م یدرمان. به همراه آن هورمونشودیداده م

 .دیآیم دیصورت در او پد یمردان مانند خشونت در صدا و مو
 ثلدمیقدرت تولدیگر از دست دادند،  یجنس موافق خود را بعد از عمل جراح دمثلیقدرت تول نکهیدو دسته بعد از ا هر

 افتهی تیجنس رییکه به زن تغ یفاقد اسپرم است و مرد افتهی تیجنس رییکه به مرد تغ یزن یعنی کنند؛ینم دایجنس مخالف را پ
 یزئج یهاکشورها، تفاوت ریسا ای رانیدر ا تیجنس رییتغ یبرا یجراح لاعما یفاقد رحم و تخمدان است. ممکن است برخ

اند است که پزشکان تا کنون نتوانسته نیتاکنون مشترک بوده ا یاعمال جراح نیبا آنچه ذکر شد داشته باشد، اما آنچه در همه ا
)مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی،  کنند جادیآن ا یهایژگیجنس مخالف را با همه و یعضو تناسل مار،یب یبرا

1396.) 
. شودینماندام جنس مخالف مردانه یا زنانه داخلی تبدیل به دمثلیتولی هااماند وجهچیهبهدر تغییر جنسیت  نیبنابرا

آن، چیزی  یجا افتد این است که آلت تناسلی مرد با جراحی حذف شده و بهاتفاق میآنچه در تغییر جنس مرد به زن  مثالً 
 های زنانه شود. شود؛ بدون اینکه دارای رحم و دیگر ویژگیشبیه مهبل در بدن احداث می

موده، ی اصلی مرد و زن اشاره نهاتفاوتاست به  مؤثر هاارگانروشن شود تغییر جنسیت در تغییر و تبدیل کدام  نکهیابرای 
 :میکنیمسپس فرایند تغییر آنها در تغییر جنسیت را بررسی 

 ی اصلی مرد و زنهاتفاوت
 :شودیم نییدر انسان معمواًل با چهار عامل تع تیجنس

 اتیخصوصو  هیاول یجنس اتیخصوص. 4؛ هورمون تیوضع. 3؛ (ضهیب ای)تخمدان  یجنس غدد. 2؛کروموزوم. 1
 .هیجنس ثانو

توان حذف کرد، را می یجنس غددناپذیرند؛ رییها تغکروموزوم؛ مثاًل ستندین رییقابل تغ)در جریان تغییر جنسیت( عوامل  نیا همه
کند می رییصورت محدود تغ موجود به هیو ثانو هیاول یجنس یهایژگیوکند. می رییهورمون تغ تیوضع؛ شودینم نیگزیاما جا

 (.2020)ویکی پدیا، 
 توضیحی درباره خصوصیات جنسی اولیه و ثانویه:

 :در زنان عبارتند از یجنس یهااندام هستند. دمثلیتول یبرا یضرور یها: همان اندامهیاول یجنسخصوصیات 



 
 

4 
 

و غده  یمن یهاسهیک ،هاضهیب سهیک ،یآلت تناسل ،هاضهیب :در مردان عبارتند از .رحم و مهبل فالوپ، یهالوله ها،تخمدان
 .کنندمی شدو ر شوندیها بزرگ ماندام نیبلوغ ا یط پروستات.

 تر، رسوباتکمر کوچک ،صورت گردتر ،مفصل ران پهن ،بزرگ یهانهیشامل سزنان در  هیثانوخصوصیات جنسی 
 و موارد متعدد دیگر است. شتریب یرپوستیز یو چرب یچرب

 یتربم یعلت صدا نینسبت به زنان دارند و به هم یتربزرگ یگلو بکی)مردان اغلب س تربزرگ بکیس ،صورت یمردان مو در
بافت  یسفت ای یزمخت شتر،یب یاهیزاو یهایژگیو یدارا یپهن شدن شانه و صورت مربع تر،نیجمجمه سنگ ،نسبت به زنان دارند(

ات تنها بخش کوچکی از این خصوصی .موارد خصوصیات جنسی ثانویه است نیترمهماز کمتر  یرپوستیز یچرب لیپوست به دل
 تغییرپذیرند. لذا نامیدن این تغییرات کوچک به نام تغییر جنس یک نوع اصطالح است.

ان حکم ین مراد از آن برای بیین معنای لغوی تغییر جنسیت و معنای رایج آن در علم پزشکی، تعیبا توجه به تفاوت ب
 .داردت باالیی یشرعی و آثار حقوقی آن اهم

ا یهای مردانه به زنانه عنی همه ارگانیکند؛ د، معنای لغوی آن به ذهن تبادر مییبدون ق« تیر جنسییتغ»ظاهر کلمه از 
کان و آنچه ان پزشیرد، حال آنکه معنای رایج آن در میل ناقص و ظاهری انجام پذیک تبدینکه صرفًا یل شود نه ایبالعکس تبد

 گری است.یز دیرد چیگدر واقع انجام می
آن در علم پزشکی، باعث عدم وضوح موضوع برای  یت و معنای اصطالحیر جنسیین معنای لغوی تغیمتأسفانه خلط ب

ت به معنای لغوی و دقیق آن در حال حاضر از نظر علم یر جنسیی. باید توجه داشت که تغشده استبررسی حکم شرعی آن 
 ق جراحی است نه بیشتر. ید به زن یا بالعکس از طردهد، شباهت دادن مرپزشکی محال است و آنچه در واقع رخ می

تصور در آن را ذکر کرده و سپس به قابل یهات تمام فرضیر جنسییان حکم شرعی تغیحال ما در این بحث، برای ب هر به
 پردازیم.حکم مواردی که مصداق خارجی دارند می یبررس

 تیر جنسییتصور در تغهای قابلفرض 
 م:کنیکه به موارد چهارگانه تبدیل جنس مذکر به مؤنث اشاره می تصور استصورت قابل ت به هشتیر جنسییتغ
 ل جنس مذکر واقعی به مؤنث واقعییتبد .1

 رونی او تغییراتی رخ دهد تا ازیهای درونی و بها و اندامگر ارگانیبرای تحقق چنین فرض باید در اعضای تناسلی مرد و د
 است. ممکننان فرض در حال حاضر امری یکه گذشت ااما چنان لی مانند زن شود.ولوژی و سلویزیکی، فینظر ژنت

 ند:یگون مییباره چن نیی و دکتر اسدالله امامی در این صفایآقای دکتر حس
یر یاند تغرسد تغییر جنسیت به معنای دقیق کلمه، فرضی بیش نیست؛ به طوری که کارشناسان پزشکی گفتهبه نظر می

شود به هیچ وجه ممکن نیست و فقط در مورد افرادی که زن یا مرد کامل هستند و ابهام در آنها مشاهده نمیجنسیت در 
دارند  لین قبیگر از ایهای دو نشانه یکی و کروموزومیت( که ابهام و اختالل جنسی از نوع ژنتیافراد دو جنسی )هرمافرود

: 1389 ا،نی)کریمیگر بوده است یا زن معرفی شده از جنس دیکه مرد  شودها معلوم میها و بررسیشیت با آزماین جنسییتع
58.) 

 ست.یت موجود در خارج نین فرض صرفًا جنبه علمی دارد و ناظر به واقعیان حکم شرعی این بحث فقهی برای بیبنابرا
 ل جنس مذکر واقعی به مؤنث ظاهری )ناقص(یتبد .2

روز های زنانه، موجب بت هورمونیکنند و با تقوآن سوراخی شبیه به مهبل ایجاد می یجابهمثال، آلت مردانه را برداشته و برای 



 
 

5 
 

و  جاد تخمکیراتی برای اییهای درونی او تغنکه بتوانند در ارگانیشوند، بدون اهایی مانند کم شدن مو در بدن او میشباهت
 بارداری و نظایر آن به وجود آورند.

 ناقص( به مؤنث واقعیل جنس مذکر ظاهری )یتبد .3
 کند:دا میین فرض در دو مورد، مصداق پیا

 باشد.ر مشکل که به لحاظ عالئم شرعی ملحق به زن مییخنثای غ .الف
های زنانه را در بدن خود قات علمی زن بودن او ثابت است و در ظاهر هم برخی از ارگانیخنثای مشکلی که با تحق .ب

 باشد. این دو قسم در حقیقت تبدیل و یا تغییر جنسیت نیست بلکه کشف جنسیت حقیقی می دارد.
 ل جنس مذکر ظاهری )ناقص( به مؤنث ظاهرییتبد .4

داق ست، مصیآور ثابت ننانیا امارات علمی اطمیا مرد بودن او به لحاظ عالئم شرعی و ین فرض در خنثای مشکل که زن یا
  کنند.ت عالئم زنانه، او را ملحق به زن میین نحو است که با حذف برخی از عالئم مردانه و تقویبه اکند و تبدیل او دا مییپ

 شویم.های مربوط به خنثی فعاًل مد نظر ما نیست و وارد آن نمیدر اینجا بحث
 شود.ن اقسام چهارگانه، در تبدیل مؤنث به مذکر هم فرض دارد که در مجموع، هشت قسم مییا

 ر جنسیت دارای مصادیق عینیییغانواع ت
 یابد به شرح زیر است:تحقق میاحیانا مواردی از تغییر جنسیت که در حال حاضر در جوامع علمی مطرح بوده و در خارج 

 کشوال(س)ترنس یتغییر جنسیت در ناراضیان جنس .1
 یاز نظر علمشود، گفته می transsexualبه آن  یسیو در انگل به اختصار ترنس ای یتیبه آن تراجنس یجنسی که گاهناراضی

 حیعبارت است از ترج یجنس تی: اختالل هوشودیم فیتعر نیو چنشمرده شده  یجنس تیافـراد مبـتال بـه اخـتالل هـو
ـته بـا جـنس مقابـل کـه الب ـداریپا یهمانندسـاز یعنیو نقش جنس مقابل،  تیداشتن وضع یفـرد بـرا ـداریو پا رومندین

 یناراحت افراد نیمهم ا یژگی. وـستیجـنس مقابـل ن یاجتماعـ - یازات فرهنگـیفـرد بـه داشـتن امتـ ـلیصـرفًا شامل تما
 (25 - 2 :1386 ،بهنام و همکاران ی)اوحدخود است  یتیبـا نقش جنس یاحـساس همخوانـ ـای تیمداوم در مورد جنـس
اعتقاد دارد که او متعلق به جنس  اً یباشد ولی قون مییت کاماًل مشخص و معیفردی که دارای جنسبه عبارت مختصر: 

  (.72 :1389، نیاکریمی) مخالف است
 ف شده است:ین تعریناراضی جنسی چن جینامه کمبردر لغت

دنش یرفتار و لباس پوش دلیلن یبه هم ت مخالف داشته باشد وید جنسیکند باکه احساس میـ مثاًل مردی ـ شخصی »
  «دهد.قرار می را همانند فردی از جنس مخالف

ت در آنها ظاهرسازی یر جنسییا مؤنث کامل هستند تغین افراد چون از نظر ظاهر بدن و ساختمان جسم، مذکر کامل یا
البته از نظر حکم شرعی ممکن بیش نیست و داخل در قسم تغییر مذکر یا مؤنث واقعی به ظاهری مخالف خواهد بود. 

سم، ن قیرد که در قسم قبلی مطرح نبود. ما در بررسی حکم ایمورد استناد قرار گ ،ن قسم، وجوه خاصه بر جوازیاست در ا
 م داد.یآن وجوه را مورد توجه قرار خواه

 ا مؤنث واقعی(یت در افراد سالم )مذکر یر جنسییتغ .2
 ت خودش را به جنس مخالفیرد که جنسیم بگیا روحی تصمیبدون مشکل خاصی از لحاظ جسمی  و ا زن کاملیعنی مرد ی

 ر دهد.ییتغ
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ر ییت بدهند و چون قباًل گذشت که امروزه تغیر جنسییخواهند تغا مؤنث واقعی است که میین قسم مربوط به مذکر یا
 ر جنسیت از مذکریاین قسم داخل در عنوان تغی ست، قهراً یجنسیت از مذکر واقعی به مؤنث واقعی یا بالعکس ممکن ن

 باشد.ا مؤنث واقعی به مذکر ظاهری )ناقص( مییواقعی به مؤنث ظاهری )ناقص( 

 کشوال(س)ترنس یان جنسیت در ناراضیر جنسییحکم تغ
وشن رتغییر جنسیت در خنثی خارج از بحث ما است. حکم افراد سالم نیز از بحث تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی 

 :کنیمسکشوال( متمرکز میخواهد شد، لذا بحث فقط در تغییر جنسیت در افراد ناراضی جنسی )ترنس
 مسئله باید از جهت حکم تکلیفی یعنی جواز و عدم جواز و حکم وضعی یعنی آثار مترتب بر آن مورد بررسی قرار گیرد:

 و ادله آن  حکم تکلیفی
االت جدی ر جنسیت، با اشکییب احکام جنس مخالف بر او پس از تغیجه ترتیو در نتر یین نوع تغیبه نظر ما حکم به جواز ا

بنابراین در ادامه  مواجه است؛ لذا این عمل طبق ظاهر نصوص و ادله شرعی، حرام است و دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.
 پردازیم:به بررسی ادله حرمت این عمل می

 . حرمت تأنث و تخنث1
ن است که مرد در طرز یشود؛ زیرا مراد از تخنث ات مییر جنسیین نوع تغیو تأنث برای مردان، شامل ا ادله نهی از تخنث

گاهی از جنسیر جنسییگفتار و رفتار و پوشاک، خود را شبیه زنان قرار دهد و در مورد تغ ود، ت خیت، شخص با علم و آ
 .کندمیه یظواهر بدن خود را به زنان شب

شود که در نرمی و نازکی گفتار گفته می« مخنث»آمده: مؤنث از مردان به معنای مجازی به « مؤّنث»در معنای  تاج العروسدر 
 (.166/ 3 :1414 زبیدی،) اعضا به زنان شباهت دارد متیو مال

 متیمؤنث ضد مذکر است و همچنین به مردی که در نرمی و نازکی گفتار و مال»هم چنین آمده است:  الموارد اقربدر 
 .(75 :1416، شرتونی) «شودیاعضاء به زنان شبیه است گفته م

  (.116 /22 :1404)نجفی،  نظر مشهور فقها حرمت تشبه مرد به زن و بالعکس در لباس است
پس از نقل  ،«تزیین الرجل بما یحرم علیه لبسه کالحریر و الذهب و نحوهما»مرحوم صاحب جواهر در ذیل عنوان 

تعدادی از روایات فرموده است: و لعل ما في السند و المتن من القصور، منجبر بفتوی المشهور، و ال یخفی علیك أنه 
 )همان(.« باختالف األحوال و المحال تختلف مالبس النساء و الرجال، فقد یختلف حال العجم و العرب...

« یتذکر األنث»و « تأنث الذکر»نث و تخنث که از آن به أولی ظاهرًا در حرمت ت ،برخی از فقها حرمت آن را قبول ندارند
که در چنان (1/20: 1406ایروانی، ؛ 208 /1: 1377)خویی،  ن فقها وجود نداردیاند اختالفی بیاد نموده ،یا تشبه در طبع

ن یای از انجا نمونهیار گرفته است. ما در اصراحت مورد نهی واقع شده و مرتکب آن مورد لعن قر ن مطلب بهیز ایات نیروا
 م:یکنات را ذکر مییروا

به زنان تشبه کنند و زنانی که به مردان که  یمردان فرمود: پیامبر خدا امام صادق کند:نقل می کافینی در یکل. 1
جنسان خود همبستر که با همهستند نما و زنان مردنما( ها= مردان زن)ترنس« هامخنث»لعن نمود و فرمود اینان تشبه کنند 

 شوند.می
یعنی مفهومی که برای مخنث در لغات  ؛ترجمه مخنث و مؤنث به ترنس بر اساس معنای این دو واژه در کتب لغت است

ترنس واژه جدید است  :کنند. به عبارت دیگرهای امروزی برای ترنس ذکر مینامهذکر شده همان مفهومی است که لغت



 
 

7 
 

 آن از دیرباز در میان جوامع بشری بوده است.ولی مفهوم 
 .فردی غالی و کذاب بوده استاو گفته نجاشی،  و بهف شده یتضع« نهیمحمد بن علی ابوسم»ت به جهت ین روایسند ا

ضعف سند این روایت به جهت شهرت  ،فرموده است مکاسبدر حاشیه  (صاحب عروه)که مرحوم سید یزدی البته چنان
  (.16 /1: 1378)طباطبایی یزدی،  شودیجبران م

 ،درباره مساحقه زن با زن پرسید یا امام کاظم کند که مردی از امام صادقکلینی از یعقوب بن جعفر نقل می. 2
نشست و فرمود: زیری و زبری ملعون است، ملعون است. زیری و زبری تا از آن بستر و لباس درآیند هر  ،امام تکیه داده بود

او و من و هر کس که در پشت پدرانشان و رحم مادرانشان هستند  یدو ملعون هستند. همانا خداوند عزوجل و مالئکه و اولیا
« القیس»زناست. نه به خدا برای ایشان توبه نیست. خدا بکشد  نیترکنند. به خدا سوگند که این عمل بزرگآن دو را لعن می

اند. امام فرمود: به خدا قسم این این کار را اهل عراق رواج داده :مرد گفت است. دختر ابلیس را که چه کاری به وجود آورده
لعنت کند بر زنانی که خود را  فرمود: خدا قبل از پیدایش عراق بوده است و درباره اینها پیامبر و کار در زمان پیامبر
 (.553 /5 :1417، کلینی)آورند که خود را به شکل زنان درمی یو مردان آورندیبه شکل مردان درم

 ، این حدیث مجهولة اْلُحَسْیِن ْبِن ِزَیاٍد، و َیْعُقوَب ْبِن َجْعَفٍر نامیده شده است.مصباح الفقاههدر حاشیه 
فرمود: خدا لعنت کند محلل و آن  پیامبر»فرمود:  نقل نموده است که امام باقرکلینی به سند خود از جابر  .3

او اقدام کند و کسی غیر از سرپرستان خود والیت پذیرد و کسی که نسبی را ادعا کند که شناخته نیست  یکه محلل برا یکس
عمرو  دلیل وجوداین روایت به  .(71/ 8: همان) «ندکنکنند یا از زنان به مردان تشّبه میو کسانی که از مردان به زنان تشّبه می

چون نقل روایات زیاد از وی در کتب اربعه  ؛گرچه این تضعیف قابل نقد است ؛بن شمر در سند ضعیف شمرده شده است
مبتنی بر ظن و  شودیکه از ظاهر کالمشان استنباط منشان از اعتماد بزرگان اصحاب بر وی دارد و تضعیف نجاشی چنان

برخی از اضافاتی که در کتاب جابر : »کندمیاضافه  ،«ضعیف جدا: »دیفرمایم کهنیچون پس از ا ،حدس است نه تحقیق
 «گرفته به وی نسبت داده شده و مسئله مشتبه است.صورت

 کند:نقل میچنین  واسطه پدرانشان از علی به سند خود از زید بن علی او هم به علل الشرایع. شیخ صدوق در 4
نفرین شده رسول خدا، از مسجد رسول خدا  یدید. فرمود: ا )ترنس( را در مسجد رسول خدا ینمایمرد زن یعل

ه به مردان ک یکه به زنان تشبه کنند و زنان یگاه فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: خدا لعنت کند مردانبیرون برو. آن
 (.602/ 2 :1385 ،صدوقشیخ )تشبه کنند لعن نمود 

  :نقل نموده است . شیخ صدوق در حدیث دیگری با سند خود از علی5
جواب  پیامبر .آمده و بر او سالم داد ی )ترنس( پیش پیامبرینمامرد زن نکهیبودم تا ا نشستهدر مسجد  همراه پیامبر

گفت: سپس فرمود: مثل چنین افرادی در امت  «راجعونانا لله و انا الیه »به زمین افتاد و  پیامبر . سپسسالمش را داد
 صدوق، خی)ش گیرندکه چنین افرادی در هر امتی باشند قبل از روز قیامت مورد عذاب قرار می یدرستمن هستند؟ به

1385 :2/602).  
 .باشندیحسین بن علوان و عمرو بن خالد در سند ضعیف م دلیلدو حدیث نیز به ن یا

 فرمود:  در وصیتشان به علی پیامبر :به سند خود نقل نموده است من ال یحضره الفقیهدر . شیخ صدوق 6
ده فرمود خداوند متعال فرمو کهنییا علی خداوند عزوجل بهشت را با دو نوع خشت آفرید خشتی از طال و خشتی از نقره. تا ا

غیرت( یا ُشرطی یا است یا دیوث )بی نیچعادت کرده یا سخن یخواراست: به عزت و جاللم قسم که کسی که به شراب
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 /4: 1413 ،شیخ صدوق)مخنث )ترنس( یا گورکن یا مالیات بگیر یا قاطع رحم یا قدری است هرگز به بهشت داخل نشود 
356.) 

ها( را لعن نموده و فرموده: آنها را از مخنثین )ترنس پیامبر :فرموده است مکارم اخالقهمچنین مرحوم طبرسی در 
 (.342 /20 :1409، حر عاملی) خود بیرون کنید یهاخانه

 ا بالعکس به شدت نهی شده است.یکه در آنها، از تشبه مرد به زن  وجود دارند گریات متعدد دیروا
 بررسی سندی

روایات یاد شده هم به جهت شهرت و هم به جهت تضافر حجت هستند؛ زیرا با این تعداد روایت، برای انسان اطمینان 
: 1378؛ طباطبایی یزدی، 116 /22 :1404)نجفی،  شود که قطعًا اصل تشّبه و تأّنث مورد نهی واقع شده استحاصل می

1/ 16.) 
 :و فرمودهبه متظافر بودن آن اعتراف نموده  ،داندکدام از این روایات را طبق مبنای خود تام نمیی که سند هیچیخو محقق

بررسی  ،متظافر بودن روایات وجود . ایشان در فقه با(1/207 :1417)خویی، ...  االخبار المتظافرةإنه ورد النهي عن التشبه في 
 .(90/ 2 :1388)خویی،  است اذعان نمودهباحث استنباطی خود در فقه این مطلب در مبه و  سندی را مورد نیاز ندانسته

کند را با بقای حالت مردانگی یا زنانگی تحریم میممکن است گفته شود که این روایات، تشّبه به جنس مخالف  نقد:
نه اینکه به  ،شودزیرا شخص پس از تغییر جنسیت، به فردی از جنس مخالف تبدیل می ؛و ربطی به تغییر جنسیت ندارد

 ند.ماجنس مخالف تشبه پیدا کند؛ لذا با تغییر جنسیت، دیگر موضوعی برای تشبه به جنس مخالف باقی نمی
گیرد پذیر نیست و آنچه انجام میتغییر جنسیت واقعی در عصر کنونی امکان ،که در ابتدای بحث روشن شدچنان پاسخ:

 .استتشبه برای  یمصداق اینکه کارهای مقدماتی خود میعالوه بر چیزی جز تشبه به جنس مخالف نیست. 

 ها(ها )تراجنسیتیروش اسالم در برخورد با ترنس
داند و برخورد شدید و قهری با آنها را کشوال را یک نوع انحراف شدید میسشود که اسالم پدیده ترنسمیاز روایات فوق استفاده 

کند، تبعید و تنگ کردن هایی که پیشنهاد میاز جمله روش .داندبرای دفاع از سالمت اخالقی جامعه و عفت عمومی الزم می
سیتی پدیده تراجن نیبنابرا .شماردعرصه بر آنها از راه طرد اجتماعی است و راهکار مالطفت و مالیمت در برابر آن را اصاًل روا نمی

نیز بوده و کیفیت  مه اطهارجدیدی نیست بلکه این موضوع در زمان پیامبر و ائ هدییک نوع انحراف در شخصیت است و پد
 برخورد با آن نیز در روایات تعیین شده است.

 اشاعه فحشا از طریق لواط و مساحقه .2
تغییر جنسیت به معنای واقعی در عصر کنونی ممکن نیست و آنچه امروزه به نام تغییر جنسیت انجام  ،که بیان شدچنان

لذا اگر مرد خود را شبیه زن قرار دهد، در حقیقت وی با ازدواج، خود را در معرض لواط قرار  .شود، تغییر ظاهری استمی
تغییر جنسیت زمینه اشاعه  نیبنابرا .دهد و اگر زن خود را شبیه مرد قرار دهد، کار وی پس از ازدواج، مساحقه خواهد بودمی

 کند.فحشا در جامعه را فراهم می
ر آنها ماری دین بیص ایشوند و تشخمبتال می« نارضایتی جنسی»یا « یسموالشکسترنس»افرادی که به مرض  :اشکال

ن معالجه یکی موجود خود را بپذیرند. اما اگر ایزیت فیپزشک درمان شوند تا جنسک روانیر نظر ید زیبا ،کنددا مییت پیقطع
ر ییشود اگر به آنها اجازه تغصورت گفته می، در این شودنمیدرمان ن شخص یص داد که اید و پزشک تشخیجه نرسیبه نت
ن خطر در مورد آنها ین به خود نمایند و ایا وارد کردن جراحات سنگیت داده نشود ممکن است اقدام به خودکشی یجنس
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اند. اگر ا قطع آلت مردانگی خود کردهین افراد اقدام به خودکشی یده شده که ایچرا که در موارد متعددی د ؛جدی است
اضطرار و حرج در مورد این افراد صادق است و  نیبنابرا .ی هم کنند، زندگی آنها با حرج و مشقت روحی همراه استزندگ

 ت برای آنها مجاز است.یر جنسییحکم قاعده اضطرار و قاعده حرج، تغبه
تص مخ یهالیخص مدر ش کهنیمثل اـ آری، اگر این کار برای معالجه صورت گیرد  اند:برخی در این باره چنین گفته

موجب اختالل در جسم و روان او گردد یا مصلحت ملزمه دیگری برای تغییر باشد که اهم  کهیطورجنس مخالف باشد به
. کندیها را مباح محرام دیآیاشکال ندارد. اما در صورت اول چون معالجه است و ضرورتی که برای معالجه پیش م ـ است

این است که رعایت مصلحت ملزمه از حرمت ضرر زدن اهم است بر این اساس حرمت  بر اما در صورت دوم چون فرض
البته . (24 :1420 ،ی)خراز شودینگاه و حرمت لمس هم به جهت ضرورت معالجه یا اهمیت مصلحت ملزمه برداشته م

 که گذشت اصوال چنینولی چنان ،با فرض تحقق تغییر کامل مرد به زن یا بالعکس مطرح نموده استرا ایشان این وجه 
تغییری تاکنون امکان وقوعی پیدا نکرده است. در هر حال ممکن است کسی از وجه یاد شده در آنچه فعاًل ممکن است 

  استفاده کند. (تغییر ظاهری)
تواند رافع حرمت تغییر جنسیت باشد؛ حرج نمی ن مورد، ثبوت اضطرار ویاین سخن مخدوش است و در ا جواب:

 تر از مفسده موجود در فرد از جهتآید خیلی بیشتر و مهمای که در صورت پذیرش چنین تغییری به وجود مییرا مفسدهز
چرا که الزمه تغییر جنسیت، پذیرش زندگی مخفی یک مرد به اسم  ؛مشقت در زندگی یا احتمال خودکشی و تلف است

باشد که قطعًا مستلزم اشاعه فحشا و منکراتی نظیر لواط و مساحقه در جامعه است. زن یا عکس آن در میان جامعه می
رقرار ب ت واقعی او شناخته و بر اساس جنسیت جدید با او ارتباطیمردم چنین شخصی را بر خالف جنس کهنیبرای ا

عدم  ایک فرد یتوان گفت مصلحت جلوگیری از خودکشی ن نیز موجب اشاعه فحشا و منکر است و نمییکنند و امی
 وقوع وی در حرج و مشقت، باالتر از مصلحت حفظ جامعه از وقوع در فساد اخالقی و رواج منکر است. 

نین ممانعت از ارتباط مردم با آنها جلوی منکرات را توان با جلوگیری از ازدواج این افراد و همچاگر گفته شود که می
گرفت، پاسخ این است که در این صورت، فرد با حرج و مشقت بیشتری مواجه خواهد شد؛ زیرا اگر قبل از تغییر جنسیت، 

 و درمانداشته شود و در مراکز ویژه تحت مراقبت این امکان وجود داشت که برای مدتی، از وسایل خودکشی دور نگه
قرار گیرد، در صورت تغییر جنسیت دیگر امیدی به بهبودی او نخواهد بود و همیشه باید جدا از جامعه زندگی کند و 

بر اساس برخی چنین وضعیتی ممکن است زمینه بیشتری برای خودکشی یا ضربه زدن به خود در او فراهم کند. 
ها همچنان مال فزاینده اقدام به خودکشی در ترنسپس از عمل جراحی تغییر جنسیت نیز احتمختلف علمی  یهاگزارش

 ن مواردی رافع حکم حرمت نخواهد بود. یاضطرار در چنصورت  هر در .پابرجاست
 حرمت وارد کردن نقص و ضرر بر خود .3

جاد ناباروری یضرر آن، ا نیترای که اکنون رایج است مستلزم ایجاد نقص و ضرر بر بدن است که مهمتغییر جنسیت به شیوه
 .گران حرام استیو اضرار بر نفس، چون اضرار بر د باشدمیدر مردان و زنان 

بلکه در ضررهای کوچک، سیره عقال و متشرعه قائم بر عدم وجوب اجتناب  ،البته هر اضراری بر نفس حرام نیست
ضرار به نفس در ضررهای بزرگ مانند است؛ مانند اینکه به جهت عدم تحفظ از سرما، چند روز بیماری خفیفی بگیرد. اما ا

 حرام است. ـ مثل قطع عضوـ جنایت بر نفس محسوب شود  ینوعشخص شود یا به نابودیکاری که موجب 
ای کوتاه به برخی از ادله حرمت ضرر به خود خواهیم داشت و شمول این ادله نسبت به موضوع بحث ما در ادامه اشاره
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 را بررسی خواهیم کرد.
یمه . آیه1 ْهُلَکِة » :کر ْیِدیُکْم ِإَلى التَّ

َ
 «…دیفکننیو خود را با دست خود به هالکت »؛ (195)بقره:  «َو ال ُتْلُقوا ِبأ

شود داللت دارد و موارد دیگر از شمول این آیه خارج است، لذا این آیه بر حرمت ضرری که موجب مرگ و هالک می
 شود.شامل موضوع بحث نمی

 کنیم:ها را در ادامه ذکر میچند مورد از این تعلیل: روایات در بیان برخى از محرمات. استفاده از تعلیل 2
عرض کردم فدای تو شوم به من بگویید  به امام صادق :دیگویمفضل بن عمر م که کندکلینی در کافی نقل می .الف

خون و گوشت خوک را حرام نموده است؟ امام فرمود: خدای متعال اینها را برای بندگان  ،مردار ،که چرا خدای متعال می
که حالل  یزهایی که حرام نموده خود میلی داشته و یا چیدر چیزها نکهیرا حالل نکرده به جهت ا نهایخود حرام و غیر ا

و آنها  داردیه چه چیزی بدن آنها را سرپا نگه مدانست کبلکه خداوند خلق را آفرید و او می است، دانستهیم ارزشینموده ب
ی یمصلحت خود ایشان و خدا چیزها دلیلحالل نمود و این لطفی بود در حق آنها به  ها را بر انسانهمان ،کندرا اصالح می

ها را بر شخص ولی همان ،دانست پس ایشان را از آن باز داشت و آنها را بر ایشان حرام نمودرساند میکه به آنها ضرر می
شود حالل نمود و دستور داد که به مقداری که آنها به حالل مضطر مباح نمود و در زمانی که بدن وی بدون آن سر پا نمی

 (.242/ 6: 1417 ،ینی)کل دسترسی پیدا کنند از آن استفاده کنند نه بیشتر از آن
خداوند چرا می، مردار،  :گفتم که به امام محمد باقرکند محمد عذافر از پدرش نقل میاز  شیخ حر عاملی از صدوق .ب

 هبه این دلیل کگوشت خوک و خون را حرام نمود؟ امام فرمود: خداوند متعال اینها را بر بندگان حرام و بقیه چیزها را حالل نکرد 
د و دانست که چه چیز یان را آفربلکه خداوند مردم ،بوده لیمیی که حالل نموده میل داشته و چیزهای که حرام نموده بیبه چیزها

رساند، یم ز به آنان ضرریشان حالل و مباح کرد و دانست که چه چیا ه قوام و صالح بدن آنهاست. پس ]استفاده از[ آنها را بریما
 و صحتات[ باشد و بدنش جز با استفاده از آن، قوام ین منهیکه ناچار ]از خوردن ا یکس یاز آنها باز داشت. در عین حال، برا

 .(345 /3: 1413 ،شیخ صدوق؛ 25/9: 1409، حر عاملی)« شتریاز نه بیاندازه نابد، حالل کرد اما بهین
 شود که هر کجا اضرار به نفس باشد حرام است، وگرنهوقتی علت تحریم، اضرار به نفس باشد معلوم می بیان استدالل:

 عنوان علت برای حکم حرمت بیان شود.توانست بهنمی
توان اطالق آن را شامل هر نوع ضرری کند ولی نمیاین تعلیل، اصل حرمت اضرار به نفس را ثابت می استدالل:نقد 

دیث تنها در صدد بیان اصل حکم است ولی از جهت مقدار ضرر و کیفیت موضوع حکم در احاین ابر بدن دانست؛ زیرا 
 مت مطلق ضرر به بدن تمسک کرد.برای اثبات حر آنهاتوان به اطالق لذا نمی .مقام بیان نیست

محسوب عالوه بر اینکه در برخی از موارد ضرر، قطع داریم که شارع آن را تحریم نکرده است؛ هرچند ضرر به بدن 
 .شودمی

 این سیره مورد امضای شارع اجتناب کنند وسیره عقال بر این جاری است که از هر ضرری : . استدالل به سیره عقال3
 است.

عمل عقال در اجتناب از ضرر، دلیل بر نیکو دانستن این عمل است که اعم از وجوب و استحباب است؛  ل:نقد استدال
 لذا این سیره دلیل بر وجوب نخواهد بود.

( بر حرمت ضرر زدن که شامل 292/ 5: 1417 ،ینی)کل« ال ضرر»استدالل به حدیث : . استدالل به حدیث الضرر4
آنچه شیخ الشریعة اصفهانی و برخی دیگر از فقها از این این استدالل مبتنی است بر ضرر زدن به خود و دیگری است. 
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که ظاهر در « الضرار»حدیث استظهار نمودند که مراد نهی از ضرر زدن است نه نفی حکم. خصوصًا به جهت ورود کلمه 
 نهی از ضرر زدن دارد.

 منصرف است به نهی از ضرر به دیگری نه ضرر به خود.بر فرض داللت حدیث بر نهی،  :شکالا
این انصراف، بدوی و متأثر از مورد حدیث است ولی چون مورد، مخّصص نیست، اطالق حدیث تام است و جواب: 

 توان به آن تمسک نمود.می
مگر ضررهای خیلی کوچک که عرف، آن را  ،است بنابراین طبق این حدیث هر نوع ضرر زدن به دیگری و خود حرام

 .باشدیا سیره بر عدم اعتنا به آن جاری  نداندضرر 
ند و کتمسک به آیات و روایاتی که از ظلم انسان به خود نهی می: . تمسک به آیات و روایات ناهى از ظلم به خود5

 کریمه:مانند آیه ؛ روشن است که ضرر زدن به بدن هم نوعی ظلم به نفس است
 
َ
ْرَض ِمْنها أ

َ
ماواِت َو اْْل ُهوِر ِعْنَد الّلِه اْثنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِکتاِب الّلِه َیْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ ُم ِإنَّ ِعدَّ ُُ اْلَقیي ی ََ الدي َبَعة  ُحُرم  لِل ْر

ْنُفَسُکْم 
َ
َُّ أ د ین را آفریها و زمکه آسمان یروز یدر کتاب وها نزد خداوند گمان شمار ماهیب(؛ 36توبه: ) َفال َتْظِلُموا ِفیِه

 د.ین استوار، در آنها به خود ستم روا نداریین است آیدوازده ماه است؛ از آنها چهار ماه، حرام است، ا
های حرام جنگ کنید مرتکب ظلم به های حرام است؛ یعنی اگر در ماهذیل آیه نوعی تعلیل برای حرمت جنگ در ماه

سوره  49سوره توبه و همچنین آیه  70از آیه  در این آیه حرمت ظلم به نفس مسلم گرفته شده است. اید. پسنفس شده
شود که ظلم به نفس، موجب سیاق این دو آیه معلوم میتوان حرمت ظلم به نفس را استفاده نمود؛ چرا که عنکبوت نیز می

 حرام است. پسشود؛ عقوبت الهی در دنیا و آخرت می
ه شود کاز ظلم به نفس در این آیات و روایات، فعل حرام است؛ لذا ظلم به نفس بودن، زمانی ثابت میمراد  اشکال:

قباًل حرمت چیزی ثابت شده باشد، وگرنه مصداق ظلم به نفس نخواهد بود. در اینجا صدق ظلم به نفس در ضرر به بدن 
 توان به خود دلیل تمسک کرد.مشکوک است و برای اثبات موضوع نمی

ظاهرًا مراد از ظلم در آیات و روایات، همان معنای لغوی ظلم است؛ زیرا شارع در آن اصطالح خاصی ندارد.  پاسخ:
 هم خواهد بود.پس با احراز صدق عرفی ظلم در مورد ضرر به بدن، نهی در آیات و روایات شامل آن

س مربوط به امور اخروی است که حرمت شود این است که همه آیات ظلم به نفاشکال دیگری که در اینجا مطرح می
استدالل به این آیات و روایات به حرمت اضرار به نفس محل  نیآن مسلم است؛ لذا اطالقی در آیات وجود ندارد؛ بنابرا

 تواند مانع از تمسک به اطالق آیه باشد.اشکال است. ولی این اشکال وارد نیست؛ زیرا مورد، مخّصص نیست و نمی
که داند و حکم عقل حجت است؛ چنانحکم عقل که اضرار به نفس را قبیح می تمسک به: حکم عقل . تمسک به6

 (.116: 1414 ،شیخ انصاری)که اضرار به خود حرام است  شودیاز ادله عقلی و نقلی استفاده م گوید:می شیخ انصاری
است. البته این اشکال مانع  شود، بلکه مخصوص ضررهای بزرگحکم عقل در ضررهای کوچک جاری نمی نقد:

 ضررهای کوچک نیست. ءچون عقیم نمودن خود ظاهرًا جز شودیاستدالل در موضوع مورد نظر ما نم
 نگاه کلی به ادله حرمت اضرار به نفس

با توجه به آنچه گذشت، داللت یا سند برخی از ادله مذکور برای اثبات حرمت ضرر زدن به خود، تام نیست و دچار اشکال 
 آنها حرمت ضرر زدن به خود را اثبات نمود. واسطه بهتوان است، ولی تعدادی از ادله از قوت الزم برخوردار بوده و می

مگر اینکه دلیلی بر جواز آن زدن به خود الزم است  ضررنوع با توجه به روایات و ادله فوق، اجتناب از هر بر این اساس 
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 ومی است.حداقل آن مقتضای احتیاط لزاقامه شود. 
ا که وپیا قطع دست ـ مثل خوردن سم و امثال آنـ البته اگر ضرر به نحوی باشد که موجب به خطر افتادن جان انسان شود 

که ضرر زدن به نفس را به معنای گسترده و مطلق آن حرام  فقهابرخی از شود قطعًا حرام است، لذا جنایت بر نفس محسوب می
 شیخ یوسف حائری خراسانی فرموده است:اند، حرمت اضراری که در حد نابودی خود یا قطع عضو باشد قبول دارند. ندانسته

لی این و ،«ضرر وارد کردن بر خود مثل ضرر زدن به دیگری با ادله عقلی و نقلی حرام است» :شیخ انصاری گفته است
غرض  کهی صورت دررا سالمتی خود با ضررهای جزئی  به بدن وزدن چون عقل ضرر  ؛صورت مطلق درست نیستمطلب به

کارهایی  نیچنمعلوم نیست که شارع هم از  . همچنینهمانند سفرهای مشقت آمیز ؛داندیی در کار باشد ممنوع نمیعقال
اند. بلی اگر ضرر زدن از قبیل به هالک افکندن باشد یا مبغوض بودن آن ای چنین ادعایی نمودهگرچه عده ؛منع نموده باشد

 (.3/127 تا:، بیبیارجمندی خراسانی)را شرعًا بدانیم مانند قطع اعضا قطعًا حرام است 
 استدالل به ادله حرمت اضرار به نفس در تغییر جنسیت

نفس بدانیم و چه آن را مختص به ضررهای مهم نظیر قطع عضو قرار دهیم در هر چه ما مفاد ادله را حرمت مطلق اضرار به 
، ادله حرمت اضرار به نفس در مسئلٔه تغییر جنسیت قابل استدالل است؛ زیرا در تغییر جنسیت، برخی از اعضای دو صورت

شوند و این موجب ضرر عظیم حذف میناپذیری برگشتصورت  اصلی بدن مثل بیضتین در مرد و رحم و تخمدان در زن به
 اندازد بدونشود؛ چرا که مرد را از مردانگی و زن را از زنانگی میبوده و مانند قطع دست، نوعی جنایت بر بدن محسوب می

 انجام دهد. دمثلیتغییر بتواند نقش جنس مخالف را در تولاین اینکه او در نتیجه 
 ر آفرینش خداییحرمت تغ .4

لت بر ای است که دالفهیه شریاقامه کرد آـ هرچند تغییر واقعی باشد ـ توان بر حرمت تغییر جنسیت ای که مییکی از ادله
 ر آفرینش خدا دارد:ییحرمت تغ

 د:یفرماخداوند در قرآن می
یدًا * َلَع  ُْ ُدوِنِه ِإاّل ِإناثًا َو ِإْن َیْدُعوَن ِإاّل َشْیطانًا َمِر ُْ ِعباِدَك َنِصیبًا َمْفُروضًا * َو ِإْن َیْدُعوَن ِم ِخَذنَّ ِم تَّ

َ
َنُه الّلُه َو قاَل َْل

ُرنَّ  ُهْم َفَلُیَغیي ْنعاِم َو َلَُمَرنَّ
َ
َُّ آلاَن اْْل ُک ُهْم َفَلُیَبتي ُهْم َو َلَُمَرنَّ َینَّ َمني

ُ
ُهْم َو َْل نَّ ِضلَّ

ُ
ا مِ َْل ْیطاَن َوِلیا ِخِذ الشَّ ُْ َیتَّ  ُدوِن ُْ  َخْلَق الّلِه َو َم

 یطانیا شیست و یش نیب یبخوانند جماد ییر خدا هر چه را به خدایغ ( ؛119 - 117نساء: ) الّلِه َفَقْد َخِسَر ُخْسرانًا ُمِبیناً 
بار اطاعت  ریرا ز یطان را لعن نموده چه او به مجادله برخاست و گفت من از بندگان تو بعضیبنده است. خدا شیسرکش و فر

ها دام یهاگوش تاکنم دور و دراز خواهم کرد، و وادارشان می یو آنان را سخت گمراه و دچار آرزوها دیش خواهم کشیخو
عًا رد، قطیطان را دوست گیخدا، ش یجا[ هر کس بهیو ]ل« ده خدا را تغییر دهند.یکنم تا آفریرا شکاف دهند، و وادارشان م

 «شده است. یان آشکاریدستخوش ز
مگر  ،است مه حرامیه کریتغییر جنسیت، از مصادیق تغییر آفرینش خداوند است و این کار بنا به نص آ :ان استداللیب

 ا کم کردن موی بدن.یا زدودن و یمانند گرفتن ناخن  باشد؛ل خاص ثابت شده یدر مواردی که جواز آن با دل
ه یحکیم، امری مستهجن است؛ پس آص اکثر است و تخصیص اکثر در کالم یه مستلزم تخصیاخذ به اطالق آ اشکال:

 باشد.اطالقی ندارد و مجمل است و قابل استناد نمی
َُّ آلاَن ااَلنعام»نه یمراد از تغییر خلق به قر جواب: ُک ر ییه شامل تغر کییر خلق در جانوران است نه مطلق تغییتغ ،«َفَلُیَبتي

 ر خلق در جانوران که جواز آنیید؛ زیرا مواردی از تغیآمیص اکثر الزم نیتخص نیبنابرا .ز بشودیدر جمادات و نظایر آن ن
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لزم ه، مستیاندک است و اخذ به اطالق آ ـ واناتیا جواز خصی کردن حیمثل جواز ناخن گرفتن در انسان ـ ثابت شده است 
 ص اکثر نیست.یتخص

ر خلق خدا ری دییچ نوع تغیه دیظاهر آن تمسک کرد؛ وگرنه باتوان بهص است، پس نمییه آبی از تخصیلسان آ اشکال:
 جایز نباشد.
د ر در خلق خدا اگر به دستور خدا نباشیین است که تغیه ایص نیست بلکه ظاهر آیه آبی از تخصیلسان آ :اوالً  جواب:
به  د بدون اذن خدا اقدامیک اصل کلی است و آن اینکه نبایان یه در مقام بیپس آ .طان خواهد بود و حرام استیبه دستور ش

ر آیات وارد شده در ذبح حیوانات است که اگر ذبح همراه با نام خدا نباشد حرام است و ینش او نمود و این، نظیر در آفرییتغ
 حه حالل است.یاگر با یاد نام خدا باشد اشکال ندارد و آن ذب

اند دهیه فهمیسنی از آ عه وین بزرگ شاکه مفسرولی چنان ،ه اطالق ندارد و مجمل استیم که آیاگر هم فرض کن :اً یثان
 ه است.یر اخته کردن مرد داخل در مدلول آیکارهایی نظ

ُرنَّ َخْلَق الّلهِ »ر یدر تفس التبیانشیخ طوسی در  ُهْم َفَلُیَغیي ابن ؛ استفرماید: در معنای آن اختالف شده می« َو َلَُمَرنَّ
 .(3/334تا: بی ،شیخ طوسی)است اند که مراد اخته کردن عباس و به نقل ربیع بن انس از انس گفته

ه است، تفسیر کرد« دین الله»را به « خلق الله»که  البیانمجمعبعد از نقل روایتی از تفسیر فیالصاض در یمرحوم ف
 فرماید:می

ها مندرج است؛ بوده چه از نظر ماهیت و چه از نظر ویژگی کهو شاید در آن هر نوع تغییری در آفرینش خدا از آن کیفیتی 
مانند در آوردن چشم حیوان نری که به مدت زیادی در نزد ایشان مانده یا سوار نشدن بر آن یا اخته نمودن بردگان و هر گونه 

 (.501 /1: 1415 ،فیض کاشانی)دادن مثله انجام
 فرموده است: زانیالمدر  ییعالمه طباطبا

لواط و مساحقه شامل مانند اخته کردن و انواع مثله نمودن و همچنین  ؛«دادو آنها را به تغییر آفرینش خدا فرمان خواهم »
 (.85/ 5: 1417 طباطبایی) «شودمی
 . حرمت اخصاء5

را در  ن مردیضتیت، بیر جنسیین تغیتغییر جنسیت در مردان طبعًا با اخصاء و اخته نمودن آنها همراه است؛ زیرا در ح
  .حرام استنیز خصی نمودن انسان  .آورندمی

گفتم ... قصد دارم خودم را اخته کنم،  به پیامبر دیگویعثمان بن مظعون م»کند: نقل می تهذیبشیخ طوسی در 
 .(191 /4: 1407 ،شیخ طوسی)« چرا که اخته امت من با روزه گرفتن است ؛ن کار را نکنیامبر فرمود: ایپ

 . ترتب احکام جنس مخالف بدون جراحی6
بنابراین  .آنهاست یواقع تیکشف جنس یبه معنا تیجنس رییتغ قتی( در حقیتیکه در افراد ترنس )تراجنسگفته شده است 
او به  ،ترنس بودن شخص صیپس از تشخ: ملتزم شوند دیاست که با نینظر وارد است ا نیکه بر ا ینقضاشکالی ندارد. 

ه عمل ب ازیبدون ن دیاگر فرد ترنس مرد است با ثالً م ؛شود و احکام جنس مخالف بر او بار شود یعنوان جنس مخالف تلق
خود انتخاب  یو نام زنانه برا دیایدر ب یبه عنوان زن به عقد کسباید لباس زنانه بپوشد و بتواند  ی،آلت جنس رییو تغ یجراح
 کند. 

امر ملتزم هستند و به  نیبه ا کایهای کشور آمراالتیاز ع یو برخ یغرب یکشورها یبرخالزم به یاد آوری است که 



 
 

14 
 

از  یممکن است ناشامر  نیا یدهند. ولخود به جنس مخالف را می اتیخصوص گرینام و د رییاجازه تغ ترنسشخص 
 ها باشد. در آن کشور یبازبودن همجنس یقانون

 آمده است:  نیچنانگلیسی  ایپد یکیو در
 یدگرانن نامهیخود را در گواه تیامکان وجود دارد که افراد ترنس بتوانند جنس نیمتحده، ا االتیهای االتیا یبرخ در»

 «.را داشته باشند تیجنس دییتأ طیشرا ینوع جراح چیه نکهیبدون او دهند  رییخود تغ
روان یابیبه ارز ازیساالن بدون نامکان وجود دارد که بزرگ نیا 2014کشور دانمارک از سال  در»باز قید شده است: 

 رییغخود را ت یاجتماع تیاخته نمودن، پس از شش ماه دوره بازتاب شماره امن ای، طالق یجراح ای ی، معالجه پزشکیپزشک
 .(2020ا،یپد یکی)و« دهند تیجنس رییتغ یو از نظر قانون

 حال آنکه التزام به این امر مفاسد زیادی دارد که التزام به آن بعید است. 
 یلهالوس تحریری در مورد خنثای غیر مشکل، اشکالی ندارد و شاید آنچه در واقع تیجنس لزوم معامله بر اساسالبته 

ی، )امام خمین ذکر شده درباره وجوب ترتیب آثار جنسیت واقعی، ناظر به خنثای غیر مشکل است حضرت امام خمینی
1421 :992.)  

و  حکم قرآن و احادیث پیامبر ها بهترنسپس بر اساس آنچه از ادله بیان نمودیم روشن شد که تغییر جنسیت در 
 حرام است. تیباهل

 حکم وضعی
آیا بر شخصی که خود را به شکل جنس  ،ن کار حرامییحکم وضعی تغییر جنسیت بدین معناست که در صورت وقوع چن

 ی دارد؟شود یا حکم جنسیت ظاهرمخالف درآورده حکم جنسیت پیشین مترتب می
ن بر او جاری است و یشیت پیکه در صورت وقوع چنین کاری باز حکم جنس گرددیمعلوم م با دقت در آنچه گفته شد

 شود.ر احکام وی نمیییر ظاهری باعث تغیین نوع تغیا
 که یطور ش زنانه نماید و لباس زنانه به تن کند بهیروشن است که اگر مردی صورت خود را بتراشد و آرا بیان مطلب:

او  ر احکام الهی در موردیین تغییرات باعث تغیست او را زن بپندارد و با او معامله زن بکند، اینکسی که از حال او مطلع 
غییر ه فرج در محل آن بدون تیک سوراخ شبیجاد یر صوری در آلت تناسلی و حذف آلت مردانه و اییبا تغ نیبنابرا .شودنمی

مگر نزد  ،شودسایر خصوصیات زنانه، عنوان زن بر وی اطالق نمیدر اندام درونی او و بدون ایجاد رحم و قدرت بارداری و 
 ت او خبر نداشته باشد.یکسی که از واقع

ابق شود، استصحاب جنسیت سد و بقای عنوان مرد بر وی احراز نمییآراتی شک به وجود مییین تغیفرض که با چن بر
ن مثال یتوان اح مطلب مییباشد. برای توضافذ میت سابق در مورد او نیحکم استصحاب، احکام جنساو جاری است و به

 م القامة حرکت کند و مجبور باشد براییم با عمل جراحی کاری کنند که انسان نتواند مستقیرا ذکر نمود که اگر فرض کن
ن او مثل همه جای بد یدرمانا با عمل جراحی، دمی برای او درست کنند و با هورمونیوپا راه برود و رفتن، چهار دستراه
. نیمساقط کف را از وی یم و تکالیوانات بدانیشود که ما او را از حن کار باعث نمییدا کند ایاز مو پ یک پوششیها مونیم

شود و تنها ظاهر عوض می (ک مؤنث صورییل مذکر واقعی به یتبد)که در پزشکی امروز مطرح است  یتیر جنسییدر تغ
  این تغییر ظاهری، باعث تغییر احکام نخواهد بود.
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 ا مؤنث واقعی(یت در افراد سالم )مذکر یر جنسییحکم تغ
 قط بهچون امروزه تغییر جنسیت ف کهنیشود و آن ااز آنچه در تغییر جنسیت در قسم قبلی گفته شد حکم این قسم نیز روشن می

ای که برای حرمت فعاًل ممکن نیست، همه وجوه و ادله ،شود و تغییر جنسیت واقعی و کاملانجام میصورت ظاهری و ناقص 
 کند. لذا این قسم نیز قطعًا حرام است.وال گفته شد اینجا هم صدق میشکستغییر جنسیت در افراد ترنس

 نتیجه 
آنچه در کلمات فقهای معاصر درباره جواز تغییر جنسیت و احکام مترتب بر این تغییر مانند مسئله ارث، نگاه و مانند آن 

مسائلی فرضی و مربوط به تغییر  ،در باب مسائل مستحدثه مذکور است( 9تا  3از مسئله  تحریر الوسیلةآمده )نظیر آنچه در 
 و قطعًا حرام است.  بودهآنچه ممکن و متداول است ظاهرسازی  اشد. وبواقعی جنسیت است که فعاًل ممکن نمی

ام حرـ مانند حرمت تغییر خلقت خدا ـ که گذشت  ایحتی اگر تغییر واقعی هم ممکن باشد باز طبق برخی از ادله
 باشد. می
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ء دار إحیابیروت، ، علی آخوندی -عباس قوچانی :حی، تصحشرح شرائع اإلسالم ىجواهر الکالم ف نجفی، محمدحسن،
  .ق1404چاپ هفتم، ی، التراث العرب

https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_change  (، تغییر جنسیت،2020پدیا انگلیسی، )ویکی
 https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender 

هیپوتاالموس،  SDNثیر استرس ارتعاش بر أت ،افشین پیرنیا ؛هما محسنی کوچصفهانی ؛کاظم پریور ؛، پریچهرییغمای
 .1389، 2، شماره 20، دوره ىدانشگاه آزاد اسالم ىمجله علوم پزشک
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