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تغيير جنسيت
حکم تغيير دادن جنسيت در اسالم :
ھرگاه زنی دارای صفات ظاھری از جمله آلت تناسلی زنانه ،و مردی دارای صفات ظاھری از جمله آلت تناسلی
مردانه باشد ،برای آنھا جايز نيست که جنسيت خود را تغيير دھند ھرچند که به قول آنھا تمايالت و اخالق جنس
مخالف در نھاد و درونشان باشد ،بلکه بر آنھا الزمست که به خلقت خويش راضی و خشنود باشند و از شيطان
پيروی نکنند ،زيرا شيطان عھد کرده که انسانھا را به تغيير خلقت دعوت کند چنان که قرآن کريم برای ما ذکر می
ق ّ
ﷲِ َو َمن يتﱠ ِخ ِذ ال ﱠشي َ
ون
ضلﱠنﱠھُ ْم َوألُ َمنﱢينﱠھُ ْم َوآل ُم َرنﱠھُ ْم فَلَيبَتﱢ ُك ﱠن آ َذانَ األَ ْن َع ِام َوآل ُم َرنﱠھُ ْم فَلَي َغير ﱠُن خ َْل َ
کندَ » :وألُ ِ
طانَ َولِيا ﱢمن ُد ِ
ّ
َس َر ُخ ْس َرانًا ﱡمبِينًا« )سوره نساء .(١١٩
ﷲِ فَقَ ْد خ ِ
يعنی) ":ابليس گفت( و آنھا را گمراه مىکنم! و به آرزوھا سرگرم مىسازم! و به آنان دستور مىدھم که )اعمال
نش پاک خدائى را تغيير دھند! و ھر کس ،شيطان را به
خرافى انجام دھند ،و( گوش چھارپايان را بشکافند ،و آفري ِ
ان آشکارى کرده است".
جاى خدا ولّ ِى خود برگزيند ،زي ِ
و در حديث صحيح از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت شده که گفت» :لَ َعنَ النﱠبِی صلی ﷲ عليه وسلم ْال ُم َخنﱠثِينَ ِمنَ
ت ِمنَ النﱢ َسا ِءَ ،وقَا َل» :أَ ْخ ِرجُوھُ ْم ِم ْن بُيوتِ ُك ْم«.بخارى.(٥٨٨٦) :
الَ ،و ْال ُمتَ َرجﱢ ال ِ
الرﱢ َج ِ
يعنی :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مردانی را كه خود را به شكل زنان در می آورند و زنانی را كه خود را به شكل
مردان در می آورند ،لعنت كرد و فرمود» :آنان را از خانه ھايتان بيرون كنيد«.
و اين لعنت در مورد كسانى ھست كه شكل ظاھر خود را به جنس ديگرى تغيير می دھند مانند لباس ،مو ،راه رفتن،
و غيره ،پس چه برسد به كسانى كه تغيير جنسيت كلى می دھند ؟!!
عالمه عبدالرحمان سعدی در تفسيرآيت متذکره می نويسد  » :تغيير آفرينش خدا به معنی عدم رضايت از آفرينش
الھی و اعتراض به حکمت خداست ،و بيانگر آن است که آنچه آنھا با دستان خود می سازند از آفرينش خدا بھتر
است .نيز به معنی راضی نبودن به تقدير و تدبير الھی است.
ھمچنان که به معنی تغيير دادن آفرينش باطنی نيز می باشد ،زيرا خداوند بندگان را يکتاپرست  ،و بر پذيرفتن حق و
ترجيح دادن آن سرشته است .اما شياطين ،انسانھا را وسوسه کرده و آنھا را نسبت به اين آفرينش زيبا بدبين نموده،
و شر و شرک و کفر و فساد و گناه را برای آنھا زيبا جلوه می دھد «.
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علمای ھيأت دائمی افتاء در »فتاوى اللجنة الدائمة « )  ( ٤٩ - ٤٥ / ٢٥که اعضای بارز آن عبارتند از )شيخ عبد
العزيز بن باز  ،شيخ عبد الرزاق عفيفی  ،شيخ عبد ﷲ بن قعود  ،شيخ عبد ﷲ بن غديان( فتوائی را مبنی بر
ممنوعيت تغيير جنسيت صادر کردند.
پس ھر انسانی فرق نمی کند زن باشد ويا ھم مرد بايد به خلقت خويش راضی باشد ،چه بسا خير و منفعت وی در
جنسيت مادرزاديش باشد پس چرا جنسيتش را تغيير می دھد.
و اما کسانی که اظھار می دارند اخالق و عادات جنس مخالف در درون آنھاست و با ھمجنسان خود شبھاتی جز در
آلت تناسليش ندارد! اينگونه افراد در حقيقت دارای نوعی مريضی روح و روانی يا ھرمونی ھستند که می بايست
با مداوا به فطرت اوليۀ مشابه ھمجنسان خودشان بازگردند نه اين که در فکر تغيير جنسيت خويش باشند.
يادداشت :
اگر کسی در اصل خلقتش مرد يا زن باشد اما اعضای زنانه يا مردانگی وی ظاھر نشده باشد ،جايز است تا برای
ظاھر کردن اعضايش عمل جراحی انجام دھد ،و اين شامل تغيير خلقت نيست بلکه اظھار حقيقت امر است.
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