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  چكيده
باشد. زيرا در حالي  هاي اجتماعي جهان امروز تغيير جنسيت مي ترين بحث يكي از پر تنش

پندارند، بسياري از پزشكان آن را يك بيماري  كه بسياري از مردم اين پديده را انحراف مي
ايران، در پي تنظيم روابط اجتمـاعي آن   دانند كه بايد درمان شود. از آنجا كه حقوق در مي

هم با رعايت مباني شرعي و فقهي آن است، بايد در خصوص وضـعيت تغييـر جنسـيت    
ارائه نظر نمايد. سئواالت مهمي كه با آن روبرو هستيم اين است كه موضع قانونگذار ما با 

زنـان    توجه به فقه و منابع شرعي در خصوص تغيير جنسيت و به ويـژه، تغييـر جنسـيت   
 چـه  بـا  شـود؟و  مـي  ايجاد شخص براي مسايلي چه جنسيت تغيير از پس كه واين چيست

شود؟ همچنين پس از تعريف مفهوم پزشكي  مي روبرو وتكاليف حقوق حوزه در تغييراتي
حقوقي در رابطه با تغيير  ـ وحقوقي تغيير جنسيت، به تحليل نظرات مختلف فقهي و فقهي

اسـت   گرفتـه  قـرار  بررسـي  مـورد  تحليلـي  توصيفي روش با مي شود،كه جنسيت پرداخته
 از كارشناسي نظر وجلب ودرنهايت خواهيم گفت كه با احراز اضطرار به تشخيص قاضي

 متخصص اين تغيير امكان پذير است. پزشكان
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  . مقدمه1
رواني و نيز تكثير و  –دستگاه آفرينش براي رسيدن به اهدافي چون آرامش و امنيت روحي 

تداوم نسل انساني، مكانيسم زوج آفريني آدميان را برگزيـده و بـراي هـر يـك از دو زوج،     
  اي در نظر گرفته است .  وظايف و كار ويژه

پيوستن به ديگـري اعـراض   آنكه از تمايل  افتد كه فردي بي اما در برخي موارد اتفاق مي
هايي است كه طبيعـت بـر عهـده او گـذارده      كند، خواهان تغيير نقش و دگرديسي كار ويژه

  است. نتيجه اين تمايل، اقدام به تغيير جنسيت است.
مسأله ترانسكسواليسم كه به فارسي تغيير جنسيت ترجمه شده است، در سايه پيشرفت 

اي پيدا كرده است و متأسـفانه عليـرغم سـابقه     هعلم پزشكي در جامعه كنوني شيوع گسترد
نسبتاً طوالني خود درجهان و حتي ايران، مورد توجه قانونگذاران كشـور مـا قـرار نگرفتـه     

اي طـوالني   است، هر چند توجه قانونگذاران اغلب كشورهاي دنيا نيز به اين مسـاله سـابقه  
هـاي   تـون فقهـي و رسـاله   ندارد. اين در حالي است كه موضوع تغيير جنسيت در برخـي م 

عمليه جديد، الاقل در سي چهل سال گذشته، مورد توجه بـوده و فقهـا سـعي فراوانـي در     
اند. قانونگـذار نيـز در جديـدترين     توضيع اين پديده و بيان آثار و ابعاد مختلف آن را داشته

مصوبات خود رسيدگي به دعـاوي تغييـر جنسـيت را در صـالحيت دادگاههـاي خـانواده       
كنـد   قانون حمايت خانواده ظاهراً داللت بر جواز تغيير جنسيت مـي  4ماده  18اند. بند د مي

هر چند كه صراحت نداشته و در خصوص شرايط و آثار تغيير جنسيت نيز مقـرره خاصـي   
وجود ندارد. با توجه به سكوت قانونگذار و فقدان نص صريح در قـرآن كـريم و روايـات    

ناي اصول و قواعد فقهي و حقوقي امري مجاز و مشروع است معتبر، آيا تغيير جنسيت بر مب
باشد و قبل از پرداختن به جايگاه حقوقي و فقهي و تحليل نظرات،  يا نامشروع و ممنوع مي

  .پردازيم نخست به مفهوم تغيير جنسيت از لحاظ پزشكي، حقوقي و فقهي مي
  

  مفاهيم. 2
 و ،حقـوق   پزشـكي  حـوزه  سـه  در  سـيت جن تغييـر  مفهوم ،به  بحث موضوع گستره به باتوجه

   .پردازيم مي  فقه
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  مفهوم پزشكي تغيير جنسيت  2.1
اولين مورد كساني هستند كه از هر حيث سالم هستند. كساني كـه هـيچ مشـكل و بيمـاري     

هاي واهي، دوست دارند تغيير جنسـيت دهنـد، طبيعـي     جسمي و روحي ندارند و با انگيزه
به اين افراد، جواز تغيير جنسيت نخواهنـد داد. دومـين    است كه متخصصين پزشك رواني،

قسم كساني هستند كه داراي جنسيت پنهان هستند، مـثال فـردي در ظـاهر زن هسـت، امـا      
باشد و آلت تناسلي مردانه در حفره شكمي، پنهان است. ايـن افـراد قابليـت     حقيقتا مرد، مي

خواهد شد. سومين نوع، افراد خنثـي يـا    تغيير جنسيت را دارند و به آنها اجازه اين كار داده
دو جنسي هستند كه اين افراد، هر دو آلت تناسلي مـرد و زن را دارنـد كـه عمـدتا در ايـن      

شـود و فقهـا    شود و شخص ملحق به زنان مي حالت، آلت تناسلي مردانه از آنها برداشته مي
مورد، كـه محـل نـزاع و    اند. چهارمين  نيز در مورد جواز تغيير جنسيت اين افراد حكم داده

داننـد؛   اختالف است، افرادي هستند كه خود را از لحاظ روحي، متعلق به جنس مخالف مي
يعني مردي كه از نظر ظاهر، هيچ مشكلي ندارد، فقط از حيث روانـي، خـود را متعلـق بـه     

هاي سخت روحي و روانـي   داند يا زني كه چنين مشكلي دارد، از بيماري جنس مخالف مي
آيد، چون روح و جسم اين افراد با هم تطابق ندارد و در واقع دچار اخـتالل   اب ميبه حس

هويت جنسي هستند. اين افراد در صورت مراجعه به پزشك متخصص، و تاييد آن، جـواز  
كنند و يا تغيير جنسـيت، جسـم خـود را بـا      تغيير جنسيت را از پزشك مربوطه دريافت مي

  كنند. روح و اعتقادش يكسان مي
هـاي   گر كساني كه دچار اختالل هويت جنسي هسـتند، درمـان نشـوند، چـه بسـا راه     ا

توان گفت كه  خطرناكي مثل خودكشي را تجربه خواهند كرد. با توجه به آنچه گفته شد مي
و » همانند سازي قوي و مستمر با جنس مقابل«اختالل هويت جنسي داراي دو جزء است: 

ت خـود يـا احسـاس نامتناسـب بـودن در نقـش       شواهد ناراحتي مداوم شخص از جنسـي «
) خصوصيت اصلي اين اختالل احساس 51، ص 1383(رئيسي و ناصحي، » جنسيتي خود.

ناراحتي و نارضايتي عميق و دائم در مورد جنسيت معين شـده و فيزيولوژيـك شـخص و    
اعتقاد شديد به متعلق بودن به گروه جنس مخالف است (عكس آنچه كه اعضـاي تناسـلي   

دهد) اين اعتقاد كه آنها به طور ذاتي از نظر جنسيت متفاوت از  ري و طبيعي او نشان ميظاه
شود تا سعي نمايند  آن چيزي هستند كه از نظر زيستي و ظاهري به آنها اعطا شده، باعث مي

خارج از هويت جنسي خود به وسيله مبدل پوشـي و يـا تغييـر جنسـيت زنـدگي نماينـد.       
شوند. (محمـدي   اي اجتماعي، قانوني و خانوادگي فراواني مواجه ميه بنابراين با محدوديت
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،  )76ص0139 ،كالنتــــري و ابراهيمــــي(، )109- 108، صــــص 1389و همكــــاران، 
 ازسـوي . تبعيض،محدوديت مطلق،آزادي مطلق، وسايل ارتباط جمعي، مشكالت اقتصادي

دارد كه تن بـه  ديگرعمل جراحي براي رسيدن به يك هويت جديد و مستقل هزينه فراوان 
هـاي روانشناسـي قـرار گيرنـد، در      هـا و راهنمـايي   آنكه تحت مراقبت دهند، بي جراحي مي

شوند. دختراني كـه سـالياني بـا هويـت      سازگاري با هويت تازه، دچار مشكالت رواني مي
هـا دچـار    اند، در كنار آمدن با جنس حقيقي خـود، كمتـر از دو جنسـي    كاذب زندگي كرده
شوند. از جمله عواملي كـه ميتـوان از ديـدگاه     ض رواني و شخصيتي نميمشكالت و عوار

اخـتالالت و   - الـف :پزشكان و روانپزشكان بـه آنهـا پرداخـت عبارتنـد ازعوامـل ژنتيكـي      
بيماريهاي جسمي و رواني: علم ژنتيك ثابت كرده است كه عالوه بـر مشـكالت جسـمي،    

نتقـل ميشود.شـمار قابـل تـوجهي از     شماري از مشكالت رواني از راه وراثت به فرزندان م
فرزندان از جمله دختران اختاللهاي شديد عاطفي هيجاني، افسردگي، وسواس و اضـطراب  

عوامل شخصيتي و روحي - ) ب1373نمايند. (آساد،  شديد دارند، اقدام به تغيير جنسيت مي
هـم جـدا كـرد،    تـوان آنهـا را از    اند و به راحتي نمـي  و رواني: اين دو عامل با هم درآميخته

هاي گوناگون را تحت تاثير قرار ميدهد و آن مسائل  معموال يك اختالل وجود دارد كه جنبه
رواني و شخصيتي است. از جمله عوامل شخصيتي و روحي و رواني ميتوان بـه تمايـل بـه    
زندگي آنگونه كه از جنس مخالف انتظار ميرود، انزجار از عضو تناسلي، پوششهاي برازنده 

  .كرد اشاره الف ،انزوا و جدائي از اجتماع و فعاليتهاي مناسب جنسيتيجنس مخ
  
  مفهوم حقوقي تغيير جنسيت 2.2
رسيدگي به دعاوي تغيير جنسيت  1/12/1391قانون حمايت خانواده مصوب  4ماده  18بند 

داند. اين ماده ظاهراً داللت بر جواز تغييـر جنسـيت    را در صالحيت دادگاههاي خانواده مي
كند. هر چند كه صراحت نداشته و در خصوص شرايط و آثار تغيير جنسيت نيز مقـرره   مي

قانوني خاصي وجود ندارد، به غير از اين مورد در قوانين مـدون تنهـا جـايي كـه بـه ايـن       
مبحث ارث در قانون مدني است.اما از آنجـا كـه اصـل     939شود، ماده  موضوع نزديك مي

موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قـوانين  گويد، قاضي  قانون اساسي مي 167
مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صـادر  

تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال قوانين مدونه از رسـيدگي بـه دعـوا و     نمايد و نمي
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شـود و   منابع حقوق ايران محسـوب مـي   صدور حكم امتناع ورزد و از طرفي فقه از جمله
  .ها در قواعد فقهي بود ها يا تراجنسي بنابراين بايد به دنبال پيدا كردن حقوق ترانس

  
  مفهوم فقهي تغيير جنسيت 3.2

اند. شايد دليل اين امر بـداهت و   تعريفي ارائه نداده» تغيير جنسيت«فقه اماميه برخي فقها از 
در اين حالت منظور فقهاء از تغيير جنسيت همان معنـاي   وضوح معناي اين اصطالح باشد.

، ص 1390موجود در نزد عرف است يعني تبديل مرد به زن يا تبديل زن به مرد (مشكيني، 
انـد و از   ) برخي از فقيهان در تعريف واژه فوق، تنها به تبديل مرد به زن بسـنده كـرده  153

رسد كه اين نوع اخير نيـز مـد    البته به نظر مياند كه  تبديل زن به مرد سخني به ميان نياورده
) 43ق، ص 1418نظر آنان بوده است، هر چند تصريح بدان نشده اسـت (مـدني تبريـزي،    

دانند و درباره  اي ديگر از فقيهان تغيير جنسيت را شامل تبديل مرد به زن و بر عكس مي عده
؛ مكـارم  92، ص 1377صـانعي،  انـد. (  تغيير جنسيت فرد خنثا به مرد يا زن اظهارنظر نكرده

) بنابراين تعريـف فقهـي بيـان شـده از     111، ص 382، محسني، 618، ص 1377شيرازي، 
سوي فقهاي بزرگوار جامع افراد نيست و تنها شامل بخشي از تغيير جنسيت مرسـوم ميـان   

رسد كه بتوان تغييـر جنسـيت را بـه صـورت زيـر       پزشكان جراح است. بنابراين به نظر مي
تغيير جنسيت عبارت است از تبديل يا تغيير جنسيت يـك فـرد از مـذكر بـه     «كرد: تعريف 

مونث يا از مونث به مذكر يا از خنثا به مذكر يا از خنثا به مونث يا از مذكر به خنثـا و يـا از   
) در فقه و حقوق، واژه تغيير جنسيت با معنـاي  47، ص 1389(كريمي نيا، ». مونث به خنثا

در ميان مردم شايع است، تفاوت چنداني ندارد و منظور از آن اصـالح   لغوي آن و آنچه كه
اي كه جنس مرد به زن و يا زن به مرد تبديل گردد و نيز تبـديل   آلت تناسلي است، به گونه

خنثا و يا دو جنسي به يكي از دو جنس مرد يا زن به معناي تغيير جنسيت اسـت. اهميـت   
مورد بحث و گفتگو است؛ بطوريكه فقيهان و حقوق  تغيير جنسيت، تقريبا در تمام كشورها

اند. پرسشهاي حقوقي  دانان اهل سنت و كليساي مسيحي نيز در اين رابطه اظهار نظر نموده
المللـي، اعـم از اسـالمي و غيـر اسـالمي       و فقهي فراوان در اين مـورد بـراي جوامـع بـين    

  است.  مطرح
خاصي مربوط به تغيير جنسيت كه مختص البته به اين نكته توجه داريم كه مواد قانوني 

زنان باشد وجود ندارد. و مواد قانوني مطرح شده و همچنين مباني اجتهادي و فقهـي بـراي   
  تمام كساني كه ميخواهند تغيير جنسيت بدهند وجود دارد.
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نخستين و مهم ترين دليل مخالفان تغيير جنسيت، اشاره به آيه صدو نوزده سوره مباركه 
و ألضلنهم و ال منينهم و آلمرنهم فليبتكن آذان االنعام و آلمرنهم فليغيرن خلق اهللا نساء است: (

(شيطان گفت:) آنهـا را گمـراه   ) « و من يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً
دهـم كـه گـوش چهارپايـان را      سازم! و به انان دسـتور مـي   كنم! و به آرزوها سرگرم مي مي

آفرينش خدايي را تغيير دهند، و هر كس شيطان را بـه جـاي خـدا ولـي خـود       بشكافند، و
) در تفسـير و مـراد از تغييـر    52، ص 1372(بررسـي،  ». برگزيند، زيان آشكاري كرده است

خلقت الهي، از سوي مفسران سلف و معاصر، چندين ديدگاه و نظر ارائه شـده اسـت كـه    
داد. از اين ميان، دو ديدگاه را كـه برآينـد آن    توان در سه دسته كلي جاي مجموع آنها را مي

حرمت تغيير جنسيت است، در اين قسمت مي آوريم، و به ديدگاه سوم كه آيـه شـريفه را   
شـود، در ادامـه    داند و پاسخ و رد اين دو نگاه محسـوب مـي   منصرف از تغيير جنسيت مي

 با  ديدگاه فقهادو واقع )در182، 1405ديدگاه جواز تغيير جنسيت خواهيم پرداخت. (طبري، 

مـراد آيـه، تغييـر مـادي و      - الـف   :دارند  گرفته صورت تغيير از كه مختلفي تفاسير به توجه
طبري در جامع البيان، ابن عبـاس، انـس بـن مـالكف      :هاي خداوند است جسمي در آفريده

ــدگاه      ــن دي ــداران اي ــداهللا را از طرف ــن و عب ــالح، حس ــب، ابوص ــهربن حوش ــه، ش عكرم
  است.  برشمرده

در تعيين مصداق و يا كلي بودن تغيير مادي و جسمي ممنوع، ميان طرفداران اين ديدگاه 
اختالف است . برخي آن را فراگير و شامل هر نـوع تغييـر در هـر مخلـوقي از مخلوقـات      

اند. برخي نيز آن را به حيوانات اختصاص داده و شكافتن گوش و يـا خـص كـردن     دانسته
اند. گروه سومي نيز قلمرو آيه را تنها انسان دانسته و آيه را به  انستهحيوانات را مصداق آن د

ها كه در گذشته نسبت به بردگان و خواجگان حـرم سـرا مرسـوم بـوده      خصي كردن انسان
ها را مصداق آن  هاي زيبايي در انسان اند. و بعضي نيز تغييرات و جراحي است، تفسير كرده

) و مالحويش آل غازي، از قرآن پژوهـان معاصـر،   277/5اند. دكتر وهبه زحيلي ( بر شمرده
هـا تغييـر    ها دانسته، ولكن در قلمـرو انسـان   هر چند مراد و مفهوم آيه را تنها ناظر بر انسان

اند. عالمه  ممنوع را گسترش داده و ناروا بودن هرگونه تغيير جسمي را از آيه مباركه فهميده
داند؛ (ايـن فـراز از    ها مي ييرات مادي و جسماني انسانطباطبايي نيز آيه شريفه را ناظر بر تغ

  »كند. آيه شريفه) بر كارهايي چون خصي، مثله كردن و لواط و سحق تطبيق مي
مراد از تغيير، هر نوع تغيير؛ چه از سنخ تغييرات مادي و چـه تغييـرات معنـوي، در    - ب

  نويسد:  مي» االصفي«هاي خداوند است. فيض كاشاني در  مخلوقات و آفريده
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در فراخناي مفهوم آيه، شايد هر نوع تغييري جاي گيرد كه در مخلوقات الهي و بـدون  
اذن او صورت پذيرد؛ مانند بيرون آوردن چشم شـتر نـر سـالخورده و آزاد كـردن آواز     
سواري، و نيز خصي كردن بردگان، و انواع ديگر مثله كردن. اين معنا با ديـدگاهي كـه   

ر دين و امر الهي تفسير كرده است،  تنافي ندارد، زيـرا كـه ايـن    تغيير خلقت را به تغيي
  ) 1/50، 240گيرد. (كاشاني،  همه، در حوزه مفهوم آيه جاي مي

در اين فراخ نگري معنايي، جاي تعجب ندارد اگر اطالق آيه شريفه مستمسـك بطـالن   
علمـاي مـا   «آورد :  نكاح سياهان با سفيد پوستان قرار گرفته باشد. ابن عربي در ذيل آيه مي

يافـت، و آن را   اند كه طاووس، در زناشويي سياهان با سفيدپوسـتان حضـور نمـي    نقل كرده
(طبـري،  » انگاشت كه در آيه شريفه بيـان شـده اسـت!    مشمول تغيير در خلقت خداوند مي

شـود از اطـالق و    دهد كه چنين ديـدگاهي را مـي   ) ابن عربي وانگهي پاسخ مي170/ 1405
ريفه فهميد، لكن اين عموم با سنت و سيره نبوي تخصيص خورده است، زيـرا  عموم آيه ش

كه آن حضرت براي پسر خوانده خود زيد، كه سفيدپوست بود، كنيـز سـياه پوسـتي را بـه     
بـه   –عنوان همسر برگزيد كه نتيجه اين نكاح، اسامه بن زيد بود و اين نكته، بـر طـاووس   

تغييـر ديـن (عصـيان)     - ) ج1/156پوشيده مانده است. (ابن عربي،  –رغم انديشمندي وي 
اند: شيطان مشركان را  خداوند: برخي از مفسران مراد آيه را تغيير در دين خدا دانسته و گفته

خوانـد. تعريـف فطـرت بـه سرشـت       كند و به ايجاد تغيير در دين خدا فرا مـي  وسوسه مي
صد و نوزده سوره نساء به تالش پيوسـته شـيطان    توحيدي انسان و مبتني بر آن، تفسير آيه

(فليغيرن) در تغيير شناخت سرشتي توحيد، اين نكته خواهد بود كـه ايـن آيـه مباركـه كـه      
مستند مخالفان تغيير جنسيت است، به تغييـرات مـادي ارتبـاط و نظـر نـدارد، بلكـه بـدان        

يگانه پرستي دور سـازد.   ها را از خط توحيد و معناست كه شيطان پيوسته تالش دارد انسان
در مورد نظريات فقها از باب جواز يـا حرمـت تغييـر جنسـيت سـه ديـدگاه وجـود دارد:        

، دليـر،  80، ص 1390ممنوعيت مطلق، جواز مطلق و جواز مشروط (كالنتري و ابراهيمـي،  
). مهمتـرين داليـل معتقـدان بـه نظريـه      21، ص 1386، موسوي بجنوردي، 26، ص 1387

عبارتست از: تغيير در خلق اهللا، منع از بين بردن اعضاي بدن، حرمت تشبه ممنوعيت مطلق 
به مرد يا زن، غير مقدور بودن، ممنوعيت به دليل مالزمه با لوازم حرام و نظم عمومي است، 

باشند و در  هاي جواز مطلق تغيير جنسيت مبتني بر اصل حليت و قاعده تسليط مي اما نظريه
ط مبتني بر لزوم اثبات وجود منفعت مشـروع عقاليـي، شـرايط    نهايت نظريات جواز مشرو

اضطرار كه بر اساس استناد به قاعده الضرورات تبيح المحظورات و حديث رفع، در شرايط 
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)بنـابراين  126تـا   118، صص 1393شود. (رضايي فومني،  اضطرار امري سباح و قانوني مي
اضي است، نه از باب ادله حالت مشروعيت تغيير جنسيت مشروط به وجود شرايطي در متق

اضطرار، بلكه از لحاظ علم پزشكي اين شرايط الزم است تا براي پزشك موضـوع معالجـه   
فراهم شود و از لحاظ علم حقوق نيز اين شرايط الزم است تا مـورد حمايـت قـانون قـرار     

، 1382هاي علم پزشـكي منطبـق تـر اسـت (بـاريكلو،       گيرد. در نتيجه اين نظريه با واقعيت
) اين تحليل قابل انتقاد به نظر ميرسد چه اينكه مطابق اين نظريه علت جـواز  75- 74صص 

تغيير جنسيت لزوم درمان آن از ديدگاه پزشكان بيان شده است و نظريه مزبور اين واقعيـت  
را كه دليل اصلي جواز تغيير جنسيت اباحه عمل به لحاظ خروج از حالت اضطرار است را 

حالي كه واضح است شرايطي كه در متقاضي تغيير جنسـيت وجـود دارد و    كند. در نفي مي
نمايد. چيزي جز شرايط اضطراري نيست از همـين   براي پزشك امكان معالجه را فراهم مي

رو برخي از محققان معتقدند كه اگر فردي، بيماري جسمي يا روحي داشته باشـد و عمـل   
ند با مالزمات حرام، همـراه باشـد، باعـث    تغيير جنسيت به منظور معالجه وي باشد، هر چ

حرمت عمل نميشود. به دليل اينكه تغيير جنسيت بـراي درمـان و معالجـه شـخص بيمـار      
تجويز ميشود و در شخص بيمار، ضرورت معالجه ايجاب ميكند كـه چنـين عملـي انجـام     
 گيرد. هر چند با مالزمات حرام همراه باشد. ضرورت معالجه باعث رفـع حرمـت ميشـود.   

)حضرت امام در دوران تبعيد خود در كشور تركيه در سال 88- 87، صص 1390(كالنتري، 
كتاب تحريرالوسيله را در دو جلد نوشتند و در انتهاي جلد دوم، احكام مسئله را بـه   1343

مباحث تغيير جنسيت اختصاص دادند. قبل از حضرت امام، هيچ فقيهي در باب اين مسئله، 
، كتاب تحريرالوسيله را در نجف اشـرف بـه   1347بود. ايشان در سال مطلبي را بيان نكرده 

بـه عنـوان اولـين تراجسـني     » مريم خاتون پور ملك آرا«چاپ رساندند. اول داستان تالش 
گيرد  از امام خميني مجوز تغيير جنسيت مي 63شناخته شده ايراني پيش مي آيد كه در سال 
ش) و  1396ي وضعيت حقوق تراجنس هـا،  و موانع شرعي را پشت سر مي گذارد. (بررس

به علت بيماري روحي، از حضـرت امـام (ره) در   » فريدون«، شخصي به نام 1364در سال 
تغيير جنسـيت  «كند و حضرت امام در پاسخ او مي نويسند:  مورد تغيير جنسيت، استفتاء مي

شيد و كساني را كـه  با تجويز طبيب مورد اعتماد، اشكال شرعي ندارد انشاهللا در امان بوده با
حضـرت امـام (ره) در   »شما ذكـر كـرده ايـد، اميـد اسـت مراعـات حـال شـما را بكننـد.         

تحريرالوسيله، حكم به جواز تغيير جنسيت داده اند و اين حكم را به افراد خنثي و ديگران، 
تسري مي دهند.ظاهر، اين است كه تغيير جنسيت مرد بـه زن و بـاالعكس حـرام نيسـت و     
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ي، در صورت عمل جراحي، به يكي از دو جنس مرد يا زن، ملحق شود، حرام همچنين خنث
بزرگاني همچون آيات اعالم مومن، خرازي، مشكيني، سيد محمد صادق صـدر،  »نمي باشد.

محمد اصف محسني، بجنوردي و دوز دوزاني، در اين موضـوع بـه طـرح ديـدگاه فقهـي،      
  )2و  1يير جنسيت در ايران،صص حقوقي و پزشكي پرداخته اند. (همه چيز درباره تغ

  
  اخذ مجوز  قانونيـ  مراحل پزشكي. 3

هاي اجتمـاعي و يـا معرفـي از     با مراجعه به صورت خود معرف به مراكز مداخله در بحران
هـاي   ها، نهادها، مراكز درماني، كليه افرادي كه داوطلبانه به مركز مداخلـه در بحـران   سازمان

ها و نهادهاي ديگر، پزشكان، روانشناسان، به ايـن   ف سازماناجتماعي مراجعه كرده يا از طر
مراكز معرفي شوند و خود را مبتال به اختالل فوق دانسته و خواستار خدمات فوق باشند و 
يا از نظر فرد پذيرش دهنده، گواهي شود كه احتمال دارد فرد، داراي اخـتالل فـوق باشـد،    

فرم پذيرش توسط مسـئول پـذيرش، تشـكيل    توانند در اين مراكز پذيرش شوند.تكميل  مي
پس .پرونده براي مراجعه كننده، ارجاع به ساير واحدهاي تخصصي (روانشناسي مددكاري)

 هـاي روانشـناختي   از پذيرش، مراجعه كنندگان توسط تيم تخصصي مورد ارزيابي در زمينه

يا افرادي كه گيرندو توسط روانشناس از كليه مراجعين داراي اختالل هويت جنسي  مي قرار
گيرد و هدف از اين ارزيـابي بررسـي    مشكوك به اختالل فوق هستند اين ارزيابي انجام مي

وضعيت روانشناختي فعلي مراجع از نظر وجود اختالل هويت جنسي و ساير اخـتالالت و  
عاليم روانپزشكي همراه است.مددكار اجتمـاعي از طريـق مصـاحبه، مشـاوره، نسـبت بـه       

نمايـد.در صـورتي كـه مـراجعين      نوادگي و اجتماعي مراجعين اقدام مـي ارزيابي فردي، خا
تر الزم  مدارك تشخيص دال بر اختالل هويت جنسي نداشته باشند به منظور تشخيص دقيق

است تا مصاحبه روانپزشكي نيز انجام گيرد.پس از اتمام اقدامات تخصصي بـه مـراجعين و   
با نظر تيم تخصصي ترخيص مراجع اعـالم  آمادگي آنان براي بازگشت به زندگي اجتماعي 

بـار از وضـعيت    2گردد. مددكار اجتماعي موظف است بـه مـدت يـك سـال حـداقل       مي
هـاي الزم را انجـام داده و طـي گزارشـي      مراجعين ترخيص شده مطلـع شـده و سركشـي   

وضعيت مراجع را به تيم تخصصي اطالع دهد و در صورتي كه نياز به ارائه خدمات مكمل 
اشته باشند به ارائه خدمات بپردازد.در ايران روال بر اين است كه براي اين افراد در وجود د

مراكز خاصي بصورت ابتدايي تشكيل پرونده داده شود و سپس پس از حضور در جلسات 
ماه و اطمينان از اصرار فرد بر تغيير نوع جنسيت همراه بـا   6هفتگي، گروه درماني به مدت 
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شـوند تـا در صـورت تاييـد و همراهـي       پزشكي قانوني ارجاع ميآزمايش كروموزومي به 
خانواده بيمار مجوز انجام تغييرات جسمي و عمل جراحي و همينطور تغيير شناسنامه براي 

در حال حاضر متقاضيان تغيير جنسـيت پـس از ثبـت     حقوقي روند درمورد.وي انجام شود
شوند و توسط پزشـكي قـانوني    ميدرخواست خود در سازمان بهزيستي، به دادگاه فرستاده 

گيرند و در صورتي كه نياز آنها به تغييـر جنسـيت از سـوي پزشـكي      مورد بررسي قرار مي
قانوني تاييد شود، دادگاه بالفاصله اقدام به صدور دستورات الزم براي انجام عمل جراحـي  

ــي ــد      را م ــر جنســيت جدي ــا ذك ــد ب ــايي جدي ــدارك شناس ــه صــدور م ــدام ب ــد و اق ده
يد.تشخيص و اطمينـان از وجـود تضـاد بـين جسـم و روان بـه كمـك حـداقل دو         نما مي

روانپزشك، سپس مراجعه به دادگاه و اعالم درخواست براي تغيير جنسيت، و بعـد رجـوع   
به پزشكي قانوني براي تاييد اختالل جنسي توسط پزشكان و روانپزشكان معتمـد پزشـكي   

مارستان حضرت زهرا (س) در تهـران كـه از   قانوني و در نهايت مراجعه به مراكزي مثل بي
انـد. بـا طـي ايـن      هاي تغيير جنسيت معرفـي شـده   طرف وزارت بهداشت براي انجام عمل

) 5، ص 1373(قضايي، » شود اين افراد به آنچه در اصل هستند بازگردند. مراحل تالش مي
ر جامعه به عنوان دهد تا د شود كه يك تراجنسيتي انجام مي مراحل تغيير به مراحلي گفته مي

  .جنسيت دلخواه و به عنوان جنسيت مورد تصور خود شناخته شود
  
  تغيير  انجام وپزشكي مراحل حقوقي. 4

ها معموال با جراحي تغيير جنسيت همراه است. اولين مرحله تغيير  مراحل تغيير در تراجنس
ن اسـت در  براي هر تراجنسيتي بيرون آمدن است. بعضي افراد داراي جنسيت عجيب ممك

تمام عمر مراحل تغيير را طي كنند چون در هر مقطع از زمان جنسيت متفاوتي بـراي خـود   
خـود   باشد،شـناخت  تواند شـامل يكـي يـا چنـد مرحلـه      كنند. مراحل تغيير مي انتخاب مي

(تشخيص فرد از خود به عنوان يك تراجنسيتي)، يافتن يك گروه حمـايتي، بيـرون آمـدن،    
،برقـراري روابـط عـاطفي     غيير قانوني يا اجتماعي ؛نام و مشخصـات تغيير نقش جنسيتي، ت

 هاي هورموني براي تغييـر در ظـاهر و انـدام    متناسب با جنسيت مورد تقاضاي فرد، درمان

هـاي تغييـر    ؛مانند تغيير در پوشـش، صـدا، رفتـار و مـوارد ديگر،جراحـي      وتغيير اجتماعي
هاي زن) آخرين مرحلـه اي   ني در ترنسجنسيت و بعضي اقدامات پزشكي (مانند ليزر درما

شـود.مدارك و   است كه فرد پس از آن به عنوان جنسيت مورد نظـر خـويش شـناخته مـي    
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منضمات مورد نياز جهت طرح دعواي تغيير جنسيت؛ تصوير مصدق شناسنامه (اجبـاري)،  
  .تصوير مصدق نظريه پزشك متخصص (اجباري)

  
  فقهيـ  حقوقيآثار تغيير جنسيت زنان از ديدگاه . 5

 بسياري تغييرات شود مي فردايجاد براي وروحي جسمي لحاظ با كه مهمي تغييرات به باتوجه

  .شود مي ايجاد نيز هستند او فعلي جنسيت بر مبتني كه شخص وتكاليف حقوق حوزه در نيز
  

  ـ اجتماعي اثر حقوقي 1.5
در نظام حقوقي ايران، تغيير جنسيت، آثار اجتماعي بسـياري دارد. زنـان بـا اينكـه نيمـي از      

اند و از جهات گونـاگون   دهند و عنصر اصلي تشكيل خانواده جمعيت انسانها را تشكيل مي
هـاي مختلـف اجتمـاعي بـه طـور مسـتقيم و        در زندگي اجتماعي نقش دارنـد و در زمينـه  

هستند و در زير ساخت جامعـه، بزرگتـرين عامـل و مـوثرترين     غيرمستقيم مشغول فعاليت 
شوند؛ ولي متأسـفانه در بسـياري از    عنصر حيات و فضيلت و كرامت بشريت محسوب مي

شود. به عنوان مثال: از رسيدن به مقام رياست  ها، وجود با ارزش آنها ناديده گرفته مي زمينه
رئيس جمهور بايد از ميـان رجـال   « جمهوري محرومند در قانون اساسي عنوان شده است:

رجـال  «اي،  قـانون اساسـي) عـده    114(اصل ». مذهبي و سياسي، مدير و مدبر تعيين گردد
اند و معتقدند طبق اصل مزبور، زنان، حق رئيس  دانسته» مردان سياسي«را به معناي » سياسي

الفاصله سـمت  جمهور شدن را ندارند. بنابراين، اگر رئيس جمهوري تغيير جنسيت بدهد، ب
گردد.در حقوق ايران، زنان از اشتغال به شغل قضاوت به معنـاي   و صالحيت وي ساقط مي

محرومند. هر چند به عنوان مشاور قضايي يا دادياري در قوه قضائيه فعلي، » حكمت بذالك«
دهند. البته ممنوعيت قضاوت زنـان   زنان اشتغال دارند و كار خود را نيز با موفقيت انجام مي

ر ايران، ريشه در شريعت دارد. ولي در كشورهاي غربـي، ايـن ممنوعيـت وجـود نـدارد.      د
همچنين در ايران، زنان در پوشيدن لباس و انجام فرايض ديني نيز شـرايط خاصـي را بايـد    
مراعات كنند. بعالوه، زنان حق امام جماعت شدن و امثال آن را ندارند كـه ناشـي از آداب   

ها با تحوالت اجتماعي،  ها و محروميت ت. برخي از اين ممنوعيتديني و عرف در ايران اس
احتماالً تا حدودي مرتفع خواهند شد. بنابراين، تبديل شدن مرد به زن در ايران داراي آثـار  

)از نظر حقوق اجتماعي در فرانسه، بين زن و مـرد  1390مختلف اجتماعي است. (هاشمي، 
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ي شـغلي، تفـاوتي وجـود نـدارد و اصـل       رتبـه  از نظر اشتغال به مشاغل مختلف و ارتقاي
مساوات و برابري بين آنها جاري است. بنابراين، تغيير جنسيت و تبديل شدن مرد بـه زن و  
ي  برعكس، در اين زمينه تاثيري نخواهد داشت. از بحث شغل كه در گذريم، نگرش جامعه

د برگرفته از تـاريخ،  ايران از لحاظ فرهنگي نيز نسبت به جنسيت، متفاوت است كه اين خو
هاي ديني و مذهبي است. بـا توجـه بـه     نوع معيشت و كاركرد اقتصادي زن و مرد و آموزه

هـا و تـا    جديد بودن بحث تغيير جنسيت و همچنين اندك بودن تعداد تغييـر جنسـيت داده  
حدودي ناشناخته بـودن ايـن مقولـه بـراي اقشـار مختلـف اجتمـاعي، آگاهيهـاي الزم در         

فراد در جامعه ترويج نشده است. به طوريكه اكثراً، متقاضيان تغيير جنسـيت  خصوص اين ا
دانند در حاليكه با عنايت به تنوع  را افرادي بدون قيد و بند و هم رديف همجنس گرايان مي

طيفي متقاضيان آن، بيشترين افراد متقاضي تغيير جنسيت، يا بيمار جسمي هستند و يا بيمـار  
ايت، راهي بجز عمل جراحي تغيير جنسيت (به عنوان درمان) پيش روحي و رواني و در نه

روي آنها نيست.با تغيير جنسيت، الزم است كه اسناد سجلي و هويتي فرد نيز اصالح گردد. 
تغيير در اسناد سجلي، صرفاً با دستور مقام قضايي ميسر است. آراء  محاكم در ايـن زمينـه،   

ام كوچك و مشخصات فردي فرد تغيير جنسيت داده ي اعالمي دارد. اصالح و تغيير ن جنبه
  بايد در حكم دادگاه تصريح گردد.

  
  له بقاي ازدواج بعد از تغيير جنسيتمسئ فقهيـ  آثار حقوقي 2.5

اي است.  تعيين تكليف ازدواج سابق بر تغيير جنسيت، از جمله مسائل بحث برانگيز و ريشه
مسائل و تبعات ازدواج همچـون موضـوعات   زيرا پاسخ به اين پرسش و حل اين مسئله بر 

  مهريه، نفقه، عده، حضانت، واليت و سرپرستي كودكان و ... تأثيرگذار است.
يكي از مهمترين اركان ازدواج، لزوم اختالف دوجنس است. در حقوق ايران كه ريشـه  
در فقه اماميه دارد، ازدواج با همجنس پذيرفتـه نيسـت و هرگونـه ارتبـاط جنسـي بـين دو       

مجنس نه تنها حرام و گناه كبيـره اسـت، بلكـه در مـواردي همچـون: لـواط و تفخيـذ و        ه
مساحقه، جرم انگاري هم شده است. هر چنـد در كشـورهايي ماننـد: انگلسـتان و فرانسـه      

، 1122، 1124ازدواج دو همجنس قانوني است.قانون مدني ايران در مواد مختلفي همچـون  
دو جنس در ازدواج اشاراتي نموده است. بـه عنـوان    به لزوم اختالف 1035، 1059، 1067

تعيين زن و شوهر به نحوي كـه بـراي هـيچ يـك از     «گويد:  چنين مي 1067ي  مثال در ماده
بنـابراين، ازدواج دو همجـنس   » طرفين در شخص شبهه نباشد، شرط صحت نكاح اسـت. 
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گردد؛  جنس ميباطل است و تغيير جنسيت كه باعث عدم رعايت اين لزوم اختالف در دو 
گردد. خواه شوهر به تنهايي تغيير جنسيت دهد يا زن  باعث انحالل و انفساخ عقد نكاح مي

به تنهايي به اين امر اقدام نمايد و خواه زوجين به صورت هم زمان يا غيرهم زمان اقدام بـه  
اين امر نمايند؛ تفاوتي در حكم موضـوع نـدارد. در خصـوص تغييـر جنسـيت هـم زمـان        

برخي از فقهـاء در انحـالل نكـاح شـك      - اگر بتوان چنين فرضي را متصور شد –زوجين 
اند و معتقدند كه از آنجايي كه در اين فرض، همچنان اختالف دو جنس رعايت شـده   كرده

است و زوج كنوني، زوجه سابق بوده و برعكس. بنابراين، فقط جاي زوجين عـوض شـده   
زوجيـت هـر يـك    «و حقيقت ازدواج يعنـي  است و وظايف زوجيت آنها تغيير كرده است 

همچنان  به قوت خودش باقي است وبقاي ازدواج سابق را استصـحاب  » نسبت به ديگري
اند كه تغيير اوصاف زوجين (مذكر بـودن و مونـث بـودن) مـانع از      كنند و بر اين عقيده مي

، 1366 جاري كردن اصل استصحاب نيست. البته اين نظريه، مخالفيني هـم دارد. (خمينـي،  
ابتدا عـدم بقـاي ازدواج زوجـين، پـس از     » تحريرالوسيله«اله خميني در كتاب  )آيت2/559

دهـد.   تغيير جنسيت هم زمان را پذيرفته ولي در نهايت، بقاي ازدواج زوجين را ترجيح مـي 
اگر زن و شوهر به صورت هم زمان تغيير جنسيت دهند، آيا نكـاح باطـل   «گويد:  ايشان مي

بـر مـرد    ]يعني [كند  ح آن دو باقي است و اگر چه احكام و وظايف تغيير ميشود يا نكا مي
فعلي (كه قبالً زن بوده) نفقه و بر زن فعلي (كه قبالً مرد بـوده) اطاعـت از شـوهر واجـب     

شود؛ احتياط (مستحب) اين است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگري ازدواج نكنـد،   مي
طالق بگيرد؛ هر چند بعيد نيست ازدواج آنها همچنـان برقـرار   ي هر دو  مگر اينكه با اجازه

  )2/562، 1366باشد. (خميني،  

  ومهريه جنسيت تغيير 1.2.5
شود و  به مجرد عقد، زن مالك مهر مي«قانون مدني:  1082ي  در عقد دائم: مطابق ماده .الف
بنابراين، مالكيت زوجه بر مهريه، از زمان » تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. مي

تغييـر جنسـيت قبـل از     اول آيد؛ درحالـت  شود. در اينجا دو فرض پيش مي عقد مستقر مي
ازدواج، خصوصيات طالق قبـل از مواقعـه را نـدارد تـا نصـف مهريـه در        انحالل: نزديكي

گردد تا نصف مهرالمسمي در  مالكيت زن مستقر گردد و مشابه فسخ نكاح نيز محسوب نمي
مورد عنن به زوجه و عدم تعلق مهريه به زوجه در ساير موارد انحالل به علت فسخ، قابـل  

ي  و پرداخت مهرالمسمي به منظور تشكيل و ادامـه تصور باشد. ولي با توجه به اينكه تعيين 
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خانواده است و در تغيير جنسيت، ازدواج باطـل (منحـل) خواهـد شـد و خـانواده منتفـي       
گردد؛ بنابراين، علت تعيين مهر و پرداخت آن از بـين رفتـه اسـت و يـا انتفـاي علـت،        مي

گر در ايـن جريـان،   موضوع مهر نيز منتفي است و در صورت پرداخت مهر، بايد مسترد و ا
ضرري به يكي از آنان وارد شده باشد و بين عمـل تغييـر جنسـيت و ضـرر مسـلم وارده،      

ي سببيت وجود داشته باشد، از طريق مراجع قضايي قابل مطالبه است. در نتيجه هرگاه  رابطه
زوجين، هم زمان يا در دو زمان، قبل از مواقعه، تغيير جنسيت دهند، مهر ساقط خواهد شد. 

ي  گردد و رابطه ازدواج منحل مي ..تغيير جنت بعايينس صورتنيز)420، ص 1416(طريحي، 
زوجيت ادامه پيدا نخواهد كرد و چون قبل از تغيير جنسيت، ازدواج اعتبار قانوني و شرعي 
داشته است؛ زوجين در برابر يكديگر حقوق و تكاليف قـانوني و شـرعي دارنـد، بنـابراين،     

كامالً بر اساس مقررات و ضوابط قـانوني صـورت گرفتـه اسـت و آثـار      ي بين آنها  مواقعه
حقوقي بر اقدام مزبور مترتب خواهد بود. اكنون اگر مردي يـا زنـي ازدواج كنـد و بعـد از     

ي وي مستقر گرديده و اگر قبالً آن  نزديكي، تغيير جنسيت بدهد؛ تمامي مهرالمسمي بر ذمه
پرداخت آن است. و اگر به هنگام ازدواج، مهر تعيين ي خود نپرداخته، مكلف به  را به زوجه

نشده باشد و يا به شرايط عدم مهر، عقد نكاح منعقد شده باشد؛ بعد از نزديكي، بـه زوجـه   
مهرالمثل تعلق خواهد گرفت و زوج مكلف به پرداخـت آن خواهـد بـود و بعـد از تغييـر      

أثيري نـدارد و نميتوانـد بـه    ي وي ت جنسيت شوهر و تبديل وي به زن، در تعهد ايجاد شده
ي اينكه در حال حاضر زن است و شوهر آن زن نيست، از انجام تعهد، يعني پرداخت  بهانه
  ي سابق خود امتناع كند. ي زوجه مهريه

همچنين اگر زني بعد از نزديكي با شوهر خود، تغيير جنسيت بدهد، در اين صورت نيز 
سابق نامبرده كه قبالً استقرار يافته، به اعتبـار و  ي شوهر  مهرالمسمي يا مهرالمثل وي بر ذمه
ي سابق به علت تغيير جنسيت و تبـديل بـه مـرد شـدن      قوت خود باقي است و مهر زوجه

توان چنين  ) در جمع بندي نظريات مختلف مي533، ص 1392ساقط نخواهد شد. (امامي، 
ول، نصـف  در صورت دخول، پرداخت كل مهريه و در صـورت عـدم دخـ   «نتيجه گرفت: 
گيـري  موافـق نظـر     ايـن نتيجـه  » باشد. ي زوج مستقر است و مكلف به آن مي مهريه بر ذمه

پرداخـت كـل مهريـه    «مشهور فقيهان اسالمي و روايات كثيره است. با اين وجـود، نظريـه   
انـد،    نيز خالي از قوت نيست و البته همان طوري كه برخي فقيهان شيعه بيـان كـرده  » مطلقاً

ي مهريه، پس از تغيير جنسـيت يكـي از زوجـين، بـا      ست كه زوجين در مسألهاحتياط آن ا
در عقد موقت: مهر در نكاح دائم، ركن اصـلي نيسـت؛ ولـي در     - يكديگر مصالحه كنند.ب
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شود. از اين رو چنانچه در عقد موقـت، مهريـه ذكـر     نكاح موقت، ركن اصلي محسوب مي
ايز آن است كه نكاح موقـت، بـه موجـب    نشود، نكاح باطل است. مباني فقهي اين وجه تم

روايات و نصوص واصله، هر چند از مصاديق اجاره نيست و از جهاتي بـا اجـاره متفـاوت    
ي عـوض در   است؛ ولي مشابهت زيادي با اجاره دارد و از اين رو، مهريـه در آن بـه منزلـه   

  )175، ص 1390اجاره است و بنابراين، شرط صحت است. (كاتوزيان، 

  ير جنسيت و عدهتغي 2.2.5
عده عبارت است از مدتي كه تا «قانون مدني عده را چنين تعريف كرده است:  1150ي  ماده

» تواند شوهر ديگري اختيـار  كنـد.   انقضاي آن، زني كه عقد نكاح او منحل شده است؛ نمي
دانيم كـه   اين مسئله در دوقسمت قابل بحث است اول مورد تغيير جنسيت زوجه است، مي

ن زوجين مقاربت جنسي انجام شده باشد و سپس طالق يا فسخ نكاح (به هر داليـل)  اگر بي
حادث گردد؛ نگاه داشتن عده به مـدت سـه طهـر الزم و ضـروري اسـت و در غيـر ايـن        

ي وفات كـه تفـاوتي وجـود     صورت، نگاه داشتن عده الزامي نيست. البته در خصوص عده
مي است. عده و احكام ديگـر ماننـد حـيض و    ندارد و در هر صورت، نگاه داشتن عده، الزا

ي زنان است و وجوب اين عناوين از نظر حدوث و بقاء، دائـر مـدار    نفاس، از احكام ويژه
» زن بودن«به دليل تغيير جنسيت از » زن«)پس وقتي 542، 1373است. (امامي، » زن«وجود 

نگه داشـتن عـده بـراي     شود. بنابراين، خارج گردد و تبديل به مرد گردد؛ عده نيز ساقط مي
توانـد بـا    زني كه تغيير جنسيت داده، واجب نيست و پس از تغيير جنسيت، بالفاصـله مـي  

جنس مخالف خود ازدواج كند. البته اين نظر مشهور است و طبعاً مخالفيني هم مخصوصـاً  
ي در بين حقوقدانان دارد. مخالفين معتقدند كه نگه داشتن عده، صرفاً تدبيري براي جلوگير

از اختالط نسل است و چه بسا زني با تغيير جنسيت به مرد تبديل شود و با شـوهر سـابق   
ي جنسي داشته و يائسه نباشد. بعيد نيست كه قبل از تغيير جنسيت، حامله شده  خود رابطه

رسد  باشد؛ پس بايستي عده نگاه دارد. مگر اينكه ثابت شود حملي در بين نيست. به نظر مي
ين حذف عده قابل تأمل است؛ هر چند با پيشرفت علـوم و فنـون پزشـكي،    استدالل مخالف

امروزه جايي براي شك و شبهه باقي نمانده است. دوم مورد نظر امام خميني در اين زمينـه  
گويد: اگر زني در زمان عـده، تغييـر جنسـيت     اله خميني در اين باره چنين مي مي باشدآيت

ي وفات.اينكه عده در اين هنگام ساقط است به دليل  شود؛ حتي عده اش ساقط مي دهد؛ عده
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تبدل و تغيير موضوع است؛ چه اينكه زن به دليل تغيير جنسيت، از زن بودن خارج شـده و  
  گردد و احكام مردان بر وي جاري است. بنابراين، احكام خاص زنان از وي منتفي مي

  تغيير جنسيت و نفقه زوجه 3.2.5
 قـرار  تـاثير  تحـت  را يافته جنس تغيير زنان زندگي كه مهمي ثمباح از جنسيت تغيير از پس

  .است جنسيت تغيير بعداز  نفقه بحث دهد مي

  عقد دائم 1.3.2.5
ي  نفقه عبـارت اسـت از همـه   «گويد:  قانون مدني در مورد نفقه زوجه مي 1107ي  ماده

منـزل و  نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيـل  مسـكن، البسـه، غـذا، اثـاث      
ي نقصـان يـا    هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج بـه واسـطه   هزينه
آيد، آنچه زن حاملـه   چنانچه از گفتار بسياري از فقهاي اماميه در كتب مفصله بر مي ».مرض

ي  ي زندگي خود الزم دارد؛ به طور متعارف، بر عهـده  در دوران زناشويي، براي بقاء و ادامه
 - 1شرط وجوب نفقه دو چيز اسـت:   )313تا  311، صص 1391است. (كريمي نيا، شوهر 

تمكين زوجه يكي از مباحث مهم پس از تغيير جنسـيت يكـي زوجـين،     2دائم بودن نكاح 
است.هر گاه زوج يا زوجه تغيير جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت، » ي زوجه نفقه«ي  مسأله

شود. احكام زوجيت، مانند نفقه  ق باطل (منحل) ميواقعي باشد؛ طبيعي است كه ازدواج ساب
رود. زيـرا ايـن احكـام، دائـر مـدار       نيز به تبع انتفاي موضـوع (ازدواج سـابق) از بـين مـي    

رود. بنابراين بـه عنـوان يـك     موضوعات هستند و با انتفاي موضوع، حكم آن نيز از بين مي
عالوه بر آن، تمكين (عـدم نشـوز)    بوده و» نكاح دائم«توان گفت: هرگاه  مي» ي كلي قاعده«

به عنوان يك حكم شرعي ثابت است و هرگاه يكي از آن » وجوب نفقه«نيز موجود باشد.؛ 
شود.طبيعي است كه پس از تغيير جنسيت  دو منتفي گردد، وجوب اعطاي نفقه نيز مرتفع مي

براين، نفقه نيز از رود. بنا از بين مي» ازدواج دائم«يكي از زوجين، يكي از آن دو شرط، يعني 
آن قـدر بـديهي و روشـن    » تغيير جنسيت«به دليل » سقوط نفقه«ي  بين خواهد رفت. مسأله

  539)ص1385,اند. (امامي، است كه فقيهان اسالمي از آن ذكري به ميان نياورده

  عقد موقت 2.3.2.5
در موقت (نكاح متعه) بر مرد واجب نيست كه نفقه به همسرش بپـردازد. امـا چنانچـه    
ضمن عقد موقت، پرداخت نفقه شرط شود؛ مرد نيز آن را بپذيرد، پرداخت نفقه در اين عقد 
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گردد. در چنين حالتي اگر يكي از زن و مرد (زوجين) تغييـر   نيز مانند نكاح دائم، واجب مي
ت كه عقد موقت به دليل تغيير جنسيت، موضـوعاً منتفـي اسـت و    جنسيت دهد، بديهي اس

گيـرد و بـه    گردد و از آنجايي كه شرط، دوام و قوام خـود را از عقـد مـي    باطل (منحل) مي
آيد و در اين حالت كه عقد، اعتبـارش را از دسـت    عبارتي، شرط ضمن عقد به حساب مي

ي زوج سابق به زوجه، واجب  ت نفقه از ناحيهو پرداخ . دهد؛ بالتبع، نفقه نيز از اعتبار مي مي
ي اول، انفاق به فرزندان وظيفه پدر و جدپدري اسـت و در   در وهله نفقه فرزندان: - .نيست

رسد. اگـر   صورت نبود يا عدم توانايي پدر و جد پدري به انفاق فرزندان، نوبت به مادر مي
ولي تمكن مالي نداشته باشـند   پدر و جد پدري وجود نداشته باشد و يا وجود داشته باشند

مادر توان مالي داشته باشد و چنين مادري تغيير جنسيت بدهد و مرد شود؛ پرداخت نفقه به 
خـارج  » مادر بودن«و » زن بودن«ي مادر بوده و اكنون پس از تغيير جنسيت، از صفت  عهده

 داردكـه  وجـود  هـم  ديگـري  گردد.نظر شده است. بنابراين، وجوب پرداخت نفقه ساقط مي

خـارج  » مـادر بـودن  «خارج شده ولي از صفت » زن بودن«گويد هر چند مادر از صفت  مي
آورد؛ هـر چنـد تغييـر     نشده است و عرف جامعه نيز همچنان وي را مادر بـه حسـاب مـي   

جنسيت داده و به مرد تبديل شده است. به عالوه از لحاظ شرعي نيز مادر كسي اسـت كـه   
شده است ودوران جنيني را نيز در شكم ايشان سپري كـرده   وي تشكيل» تخمك«فرزند از 

بـا تغييـر   » مـادر «) بنـابراين،  1/397، 1418است و از ايشان زائيده شـده اسـت. (تبريـزي،    
بچه قبل » مادري«را ساقط بدانيم و تكاليف » اش مادري«شود كه تكليف  نمي» پدر«جنسيت، 

ن مكلف به تأمين مخارج فرزندانش در و بعد از تغيير جنسيت همچنان پابرجاست و همچنا
  باشد. اين فرض مي

  و حضانت كودكان واليت و مادر تغيير جنسيت 4.2.5
اي از اشخاص نسبت به كساني است كه بـه   واليت به معناي نمايندگي قهري يا قانوني پاره

شـود.   علت ضعف دماغ يا اعسار، امور مدني آنها كالً يا بعضاً به دست آن نماينده اداره مـي 
مانند: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف آنان و قيم و مدير تصفيه يا اداره تصفيه و 

 36قـانون تجـارت و مـاده     418قانون مدني و ماده  1218و  1194بستانكاران معسر. (مواد 
) واليت به معناي اخير را واليت به معناي عام و در مقابل، واليت پدر و 1313قانون اعسار 
و وصي منصوب از طرف آنان كه ولي خاصي هستند را واليت به معناي خاص  جد پدري

قانون مدني)واليت جد پدري هر چند از ديدگاه قوانين، ماننـد واليـت    1194گويند. (ماده 
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پدر است؛ اما در رسوم اجتماعي ما، منوط بر اين است كه واليت پدر به دليلي از بين رفتـه  
عي و مرسوم خود زندگي نكند. حضانت در لعنت به معني ي طبي باشد و كودك در خانواده

داري مادي و معنوي طفل، توسط كساني  است. در اصطالح، عبارت است از نگه» پروردن«
قانون مدني) اين حق و تكليف، با قرارداد و توافق،  1168كه قانون مقرر داشته است. (ماده 

مدني و كيفـري دارد.واليـت از آن    قابل اسقاط يا واگذاري به غير نيست و ضمانت اجراي
ي او  پـدر كسـي اسـت كـه طفـل از نطفـه      «اند كه:  پدر (أب) است و درتعريف (أب) گفته

در اين فرض، مادري كه تغيير جنسيت داده است و به مرد تبديل شده، » تشكيل شده باشد.
ييـر  شـود كـه وي مـادري اسـت كـه تغ      ندارد و در عرف نيز اينچنين تلقي مي» پدر«عنوان 

گردد.در خصـوص حضـانت نيـز مطـابق      اطالق نمي» پدر«جنسيت داده و عرفا نيز به وي 
». حضانت مادر تا سن هفت سالگي بر طفـل در اولويـت اسـت   «قانون مدني:  1169ي  ماده

بنابراين اگر در اين مدت مادر تغيير جنسيت دهد، با وجود اينكه تبديل به مرد شده اسـت،  
ن بر ايشان صادق است و كماكمان، تا سـن هفـت سـالگي طفـل،     همچنا» مادر«ولي عنوان 

بنابر آنچه گفته شد، تغيير  )80- 89، صص 1391الويت حضانت با ايشان است. (كريمي نيا، 
كند و نه حق و نه تكليفي  جنسيت مادر، نه حق جديدي (واليت) براي او بر طفل ايجاد مي

توان گفت كه تغييـر جنسـيت    د و ميكن (حضانت طفل تا هفت سالگي) را از وي ساقط مي
  مادر، هيچ تأثيري در حقوق و تكاليف ايشان در مقابل طفل ندارد.

  تغيير جنسيت و عناوين خانوادگي 5.2.5
ي والـدين   نسبت عبارت است از ارتباط دو نفر از طريق والدت يكي از ديگري (مثل رابطه

.تغيير جنسيت، موجب )برادر و خواهر ي و فرزند)، يا دو نفر از يك منشأ واحد (مانند رابطه
شـود. از طرفـي، اينگونـه نيسـت كـه عنـاوين        از بين رفتن نسبت شخص با نزديكان نمـي 

خانوادگي، مانند قبل از تغيير جنسيت باشند و هيچ گونه تغييري در آنهـا رخ ندهـد. تغييـر    
قي است و كند. ولي حكم محرميت با محارم نيز با جنسيت، فقط عنوان نسبت را عوض مي

كند. چه از بستگان نسبي يا سببي باشد. تنها نسبت به محارم پيشين خـود، محـرم    تغيير نمي
شـود.   است. مگر زن و شوهر كه با تغيير جنسيت يكـي از آنـان، ازدواج آنهـا منفسـخ مـي     

باشـند. تغييـر    عناوين فرزندي، عمو، عمه، دايي و خاله از عناوين مشـترك خـانوادگي مـي   
كند. به اين معنـي كـه اگـر كسـي تغييـر       هيچ تغييري در آن عنوان ايجاد نميجنسيت فرد، 

به » مادري«و » پدري«شود. از آنجايي كه عناوين  جنسيت دهد، از عنوان فرزندي خارج نمي



 133   از ديدگاه فقهي و حقوقي در ايران بررسي تغيير جنسيت زنان

لحاظ انعقاد نطفه است، پس با تغيير جنسيت، اين عنـاوين همچنـان بـاقي اسـت و عنـوان      
گردد.  تبديل نمي» پدر«نيز به عنوان » مادر«شود و همچنين  تبديل نمي» مادر«به عنوان » پدر«

» پدر بزرگ«نيز جريان دارد و با تغيير جنسيت، عنوان » جده«و » جد«همين مطلب در مورد 
بعضـي از فقهـاي شـيعه، مـالك تعيـين       گردد و برعكس. تبديل نمي» مادربزرگ«به عنوان 

الـه محمـد    داننـد. آيـت   مي» عرف«را هاي خانوادگي پس از تغيير جنسيت  عناوين و نسبت
  )294، ص 1386مومن جزء اين دسته است. (جعفري لنگرودي، 

  تغيير جنسيت و ارث 6.2.5
از جمله آثار و تبعات حقوقي تغيير جنسيت در ايران و كشورهاي اسالمي، مي توانـد ارث  

اسـالمي، بـا    باشد؛ كه بسيار مناقشه برانگيز است. در نظام حقوقي ايران و ساير كشـورهاي 
الهام از ضوابط و احكام شرعي، سهم االرث افراد در طبقات و درجات قرابت نسـبي، بـين   
دختر و پسر و مذكر و مونث، هميشه يكسان نيست.ارث فرد تغيير جنسيت داده از والـدين  

دانـيم كـه ارث بـه مـوت      كه در اين حالت، مالك، جنسيت فعلي فرزند است. مـي  خويش
گردد. از لحاظ زماني، وضعيت وارث، حين فـوت   ي مورث محقق ميحقيقي يا موت فرض

مورث، مالك عمل خواهد بود. پس اگر در زمان فوت مورث، وارث، پسر باشد؛ دو برابـر  
برد؛ هر چند سريع پس از فوت مورث، تغيير جنسيت دهـد.   ي خود ارث مي دختر در طبقه

هر چند هنوز تركه تقسـيم   باشد. پس مالك عمل، جنسيت وارث در حين فوت مورث مي
 االرث نشده باشد و در اين فاصله وارث، تغيير جنسيت دهد، تأثيري در تغيير ميـزان سـهم  

 نظـر  چند  در خصوص ارث بردن والدين تغيير جنسيت داده از فرزند خويش .ندارد ايشان

ي  طـه برنـد و راب  دارد؛ والدين تغيير جنسيت داده، اصالً از فرزنـدان خـود ارث نمـي    وجود
گردد. اين احتمال بعيد است. چون تغيير جنسيت از موانع ارث  ارثيت، به طور كامل قطع مي

نيست و موانع ارث منحصراً شامل: قتل، كفر، لعان، انكار نسبيت، زنا (ولـدزنا از والـدين و   
انع بودن باشند. بنابراين، نه در فقه اماميه و نه در قانون مدني، به م برد) مي اقوام آنها ارث نمي

و مـادر تغييـر    3/2اي نشده اسـت.نظردوم پـدر تغييـر جنسـيت داده      اشاره» تغيير جنسيت«
تر است و بـر اسـاس آن، پـدر و مـادر در      برند. اين احتمال قوي ارث مي 3/1جنسيت داده 

ي  اله خميني و بقيه برند. آيت صورت تغيير جنسيت نيز كمافي سابق از فرزند خود ارث مي
و مادر  3/1سوم پدر تغيير جنسيت داده  اندونظر مي، اصل وجود ارث را پذيرفتهفقيهان اسال

برند. بر اساس اين احتمال، زن فعلي (پدر تغييـر جنسـيت    ارث مي 3/2تغيير جنسيت داده 
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برد. گويا مرد فعلي، پدر است  ارث مي 3/2و مرد فعلي (مادر تغيير جنسيت داده)  3/1داده)
تمال، ضعيف است و هيچ دليلي در تأئيد آن وجود نـدارد. تفـاوت   و زن فعلي، مادر اين اح

الـه خمينـي    پدر و مادر در ميزان ارث، به لحاظ زمان بسته شدن نطفه است .هر چنـد آيـت  
معتقد است احتياط (مستحب) آن است كه آن دو با يكديگر مصـالحه كننـد. همانطوريكـه    

تر است. مالك ميزان سهم  ت و پذيرفتنيتر از ساير احتماالت اس گفته شد، احتمال دوم قوي
ي خـود در   االرث افراد، وضعيت فعلي آنان است .هر فردي كه تغيير جنسيت دهـد، قرينـه  

بنابراين، برادر اگر تغيير جنسيت دهـد، سـهم االرث خـواهري     .گردد همان طبقه تبديل مي
. (كالنتـري،  برد و برعكس.  در تمام عناوين مذكور، مالك، جنسيت فعلي وارث اسـت  مي

  )53، ص 1390ابراهيمي، 

  هاي مدني و كيفري ليتئوو مس تغيير جنسيت 7.2.5
  مسووليت مدني 1.7.2.5

مسئوليت در مقام خساراتي كه شخص (يا كسـي كـه   «مسئوليت مدني نيز عبارتست از: 
كند و  ي شخص است) يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي تحت مراقبت يا اداره

، 1385سئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قـرارداد. (يثربـي،   همچنين م
هاي مدني  رسد، تغيير جنسيت افراد در جامعه، هيچ تأثيري در مسئوليت )به نظر مي240ص 

ايشان نداشته باشد. زيرا در مسئوليت مدني  سه ركن: الـف: وجـود ضـرر و خسـارت ب:     
طـه سـببيت از اهميـت برخوردارنـد و صـرف      شخص عامل ورود ضرر و خسارت ج: راب

گردد و جنسـيت شـخص عامـل     وجود شخص عامل ورود ضررو زيان، ركن محسوب مي
   ورود ضرر و زيان، تأثيري درمانحن فيه ندارد.

  هاي كيفري ليتوئمس 2.7.2.5
اسـت و مسـئوليت جزايـي،  مسـئوليت     » مسئوليت جزايـي «مرادف » مسئوليت كيفري«

م مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول، به يكي از مجازاتهاي مرتكب جرمي از جرائ
مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است. برخالف مسـئوليت مـدني كـه    

باشند. در برخي از جـرائم و چگـونگي اعمـال مجـازات،      متضرر از عمل مسئول، افراد مي
جنسيت فرد، قبل از ارتكـاب جـرم و   جنسيت فرد مرتكب جرم، موثر است. بنابراين، تغيير 

ي اجراي مجـازات مرتكـب، مـوثر     تواند در ميزان مجازات و نحوه بعد از ارتكاب جرم مي
رسد آن است كه تغييـر جنسـيت بـه     شود.آنچه قطعي به نظر مي باشد كه به آن پرداخته مي
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ماهيت « است و» انسان«طور كلي رافع مسئوليت كيفري نيست. زيرا مسئوليت كيفري براي 
رود. اما براي اعمال مجازات، جنسيت فعلي (زمـان   با تغيير جنسيت وي از بين نمي» انسان

شود.در اعمال برخي مجازاتها كه جنسـيت در آن مـؤثر اسـت؛     مجازات) در نظر گرفته مي
دانـيم كـه    جنسيت فرد در هنگام اعمال مجازات مالك عمل خواهد بود. به عنوان مثال: مي

نگي زدن شالق به مرد و زن متفاوت است؛ به طوري كه شالق زنان را در تشريفات وچگو
زنند و شالق مردان را به صورت دراز كشيده  حالت نشسته و بر روي پوشش لباس آنها مي

زننـد.حال اگـر فـردي در هنگـام      مـي  - به استثناي پوشـش عـورت   - و بدون پوشش لباس
بل از مجازات، تغيير جنسيت دهد و ارتكاب جرمي مستوجب مجازات شالق، مرد باشد و ق

زنند و برعكس. اگر پدري فرزندش را بـه قتـل    زن شود، به روش زنان بر ايشان تازيانه مي
برساند و پس از آن، تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل گردد، تغيير جنسـيت ايشـان، هـيچ    

ـ   دري بـودن  تأثيري در نفي معافيت قصاص او ندارد. زيرا مالك نفي قصاص، پدر يـا جدپ
است كه با تغيير جنسيت از بين نرفته است. زيرا به صرف تشكيل شدن نطفه از مرد، عنوان 

كند؛ همانطوري كه وقتي مردي با زنش همبستر شود و آن گاه بـراي   پدري بر او صدق مي
اي به دنيا آورد، ترديدي نيست كه آن مرد، پدر بچه  هميشه ناپديد شود و سپس اين زن بچه

» پـدر «ي او به وجود آمده است بـراي صـدق عنـوان     اين اندازه كه بچه از نطفه است. پس
كافي است، هر چند كه جنسيت او تغيير كند. از نظـر عـرف نيـز چنـين شخصـي را پـدر       

شود كه زن حاضر، پدري است كه تغيير جنسيت داده و زن شـده   دانند و چنين تلقي مي مي
وجود داشته » مردانگي«قصاص از پدر، بايد ويژگي اند كه براي نفي  است. برخي ادعا كرده

باشد. اين ادعا مردود است. زيرا دليل نفي قصاص از پدر، از كسانيكه حالت زن شـدن بـر   
شود انصراف ندارد و اين دليل حتي در حالت تغيير جنسيت نيز شامل آنان  آنان عارض مي

ه را بـا استصـحاب ثابـت    توان بقاي نفي قصاص از پـدر تغييـر جنسـيت داد    شود و مي مي
كرد.دليل ديگر آنكه، نفي قصاص از پدر، حق مكتسب اوست كه به موجب جـنس سـابق،   
اين حق را كسب كرده است و به عبارتي اين حق كامالً محقق شده است و تغيير جنسـيت  

تغييــري  –كــه بــه طــور قــانوني بــه دســت آورده اســت  –ي فــرد  فــرد در حقــوق ثابتــه
  كند.  نمي  ايجاد
و  388، 382اني كه فرد مسلماني، فرد مسلمان ديگري را به قتل برساند، مطابق مـواد  زم
كند كه مرد در برابر مرد، بـدون   ايجاب مي 1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال  550

هيچ ردي و در مقابل زن، با رد تفاضل ديه قصاص شود. بدين معني كه اگر اوليـاي دم زن  
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ي قاتـل   بايست قبل از اجراي حكم، نصف ديه ا قصاص كنند، ميمقتول بخواهد مرد قاتل ر
كنند. بنابراين اگر زني، زن ديگـري را بـه    را به وراثش بپردازند و سپس قاتل را قصاص مي

قتل برساند و قبل از اجراي مجازات قصاص، زن قاتل به مرد تغييـر جنسـيت دهـد، بـراي     
ديه اسـت؛ ولـي از سـوي ديگـر،      قاتل اگرچه متقضي استصحاب، عدم رد تقاضل قصاص

مقتضاي اطالقات قصاص مرد در مقابل زن، خالف اين استصحاب است و عـرف نيـز زن   
كند. به همين دليل، براي قصـاص قاتـل    تغيير جنسيت داده (مرد فعلي) را مرد محسوب مي

رفتني و با تغيير جنسيت داده، اولياي دم مقتول بايد تفاضل ديه، را بپردازند. البته اين نظر پذي
ي تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز سازگار است.حال اگر زني با تغييـر جنسـيت،    قاعده

مرد شود و توسط مرد ديگري به قتل برسد،  با توجه به اينكه زن با تغيير جنسيت، تبديل به 
مرد شده و در زمان ارتكاب جنايت، مرد بوده و توسط مرد ديگري به قتـل رسـيده اسـت،    

كند كه چنانچه مردي، مرد ديگري را به قتل برساند، بـدون رد   قات قصاص ايجاب مياطال
شـود كـه تغييـر     تفاضل ديه قصاص شود. با توجه به مطالب بيان شده، اينگونه استنتاج مـي 

اي را  شود و اگر فرد سالمي، شخص تغيير جنسيت داده جنسيت، مانع از اعمال قصاص نمي
شود و تغيير جنسيت مقتـول، تـأثيري    جود شرايط، قصاص ميبه قتل برساند، در صورت و

در قصاص ندارد و مالك پرداخت يا عدم پرداخت تفاضل ديـه، جنسـيت قاتـل در حـين     
اجراي مجازات قصاص است. تغيير جنسيت مرتد، تـاكنون هـيچ يـك از فقهـاي اسـالمي      

انـد كـه    بر اين عقيـده ي فقها  اند. از نظر اصول كلي تكاليف شرعي، قاطبه اظهارنظري نكرده
بايست منطبق بر جنسيت فعلي مكلف باشند و احكام شرعي، متناسب با  تكاليف شرعي مي

ظاهر افراد است. پس مكلف، موظف به اجراي احكام شرعي متناسب با جنسيت وي پـس  
ها، اصل تفسير مضيق حكم فرماست  است. اما در خصوص اعمال مجازاتاز تغيير جنسيت 

  )83، 1390ن جزايي به نفع متهم اصلح است. (كاتوزيان، و تفسير قواني
اكنون از آنجايي كه حكم ارتداد از لحاظ شرعي، به كيفر و مجازات شبيه است تا يـك  

رسد چنانچه مردي مرتد شـود و قبـل از اعمـال     حكم شرعي و تكليفي، بنابراين به نظر مي
در اينجا حبس ابد  - زات خفيفمجازات ارتداد (اعدام) تغيير جنسيت دهد و زن شود، مجا

بايد در مورد او اعمال شود. چون به نفع متهم است و همچنين اگر زني مرتد شود و قبل  –
از اعمال مجازات ارتداد (حبس ابد) تغيير جنسيت دهد و مـرد شـود؛ در ايـن حالـت نيـز      

كـه   صـورتي  توان استصحاب كـرد.در  را مي –در اينجا نيز حبس ابد  –مجازات سابق وي 
مجني عليه در جنايت غير عمدي، تغيير جنسيت دهد،  بايد گفت كـه بـر مبنـاي جنسـيت     
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شـود و نيـز در    جديد، ديه پرداخت خواهد شد. اگر چه قانون جزا، به نفع متهم تفسير مـي 
شك بين اقل و اكثر كيفر، بايد به كيفر حداقل راي داد؛ بنابراين در اين مورد شك ما در اقل 

باشد و بايد به نفع متهم كه ناظر بر وجه اقل است تفسير شود؛ اما  دار ديه ميو اكثر بودن مق
داند و همچنين فقها پس از  مي» مرد«اين گونه نيست. زيرا عرف، زن تغيير جنسيت داده را، 

داننـد و   تغيير جنسيت، احكام و آثار جنسيت جديد را بر فرد تغيير جنسيت داده مترتب مي
دانند. بنابراين، از جملـه حقـوقي كـه     د، با احكام جنسيت جديد ميفرد را در جنسيت جدي

شود، مقدار ديه است كه به اعتبار جنسيت  فرد بر اساس جنسيت جديد از آن برخوردار مي
ي شـبه عمـد نيـز، مـالك،      شود.در پرداخت ديه ي خواهان) محاسبه مي جديد (زمان مطالبه

اساس جنسيت جديـد و زمـان مطالبـه، قابـل     زمان مطالبه خواهان (مجني عليه) است و بر 
ي  ي عاقلـه اسـت. مـاده    دانيم كه در جنايت خطاي محض، ديه بر عهده پرداخت است. مي

عاقله عبارت از «عاقله را چنين تعريف كرده است:  1392قانون مجازات مصوب سال  468
كسـاني   پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري به ترتيب طبقات ارث است، همـه 

» باشند. توانند ارث ببرند، به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي كه در زمان فوت مي
برخالف جنايت عمدي و شبه عمدي كه مسئول پرداخت ديه، خود مرتكب جرم است؛ در 

) بنابراين، با توجه به 350، ص 1380ي عاقله است. (شيرواني،  خطاي محض، ديه بر عهده
در شـمار عاقلـه محسـوب    » اناث«قانون مزبور، جنس  468ي  در ماده» ذكور«ي  درج كلمه

دهـد، بـه جـنس     شود. بر اساس نظر اكثريت فقهاي شيعه، كسي كه تغيير جنسيت مـي  نمي
جديد ملحق است و احكام جنسيت جديد براي ايشان الزم االجراست و همچنين بر اساس 

ها را مثبت دانست. عالوه  اسخ اين پرسشتوان پ مي» من له الغنم، فعليه الغرم«ي فقهي  قاعده
آورد و احكام مردان را بـر وي مترتـب    به حساب مي» مرد«بر آن، عرف نيز چنين فردي را 

ي خطـاي محـض    دار ديـه  گردد و عهده داند. در نتيجه، وي در شمار عاقله محسوب مي مي
  .)247، 1387باشد.(دياني،  مي

  
  گيري . نتيجه6

تغييـر جنسـيت زنـان در فقـه و حقـوق ايـران        بررسـي  اين بود كه بهدر اين مقاله سعي بر 
با توجه به اينكه قانونگذار مـا در خصـوص تغييـر جنسـيت سـاكت اسـت،        .شود پرداخته

هـاي   عليرغم اينكه در قانون حمايت از خانواده دعاوي تغيير جنسيت در صالحيت دادگـاه 
ها بايد مستدل و مستند به مواد  اي دادگاهخانواده قرار گرفته است، ولي با عنايت به اينكه آر



  1397سوم، پاييز سال نهم، شمارة  ،نامة زنان پژوهش   138

قانوني باشد و با توجه به اينكه نظرات مخالفي نيز از سوي فقها ابـراز گرديـده اسـت،  بـا     
اشاره به اراء و نظرات فقهي به اين نتيجه رسيديم كه قابل دفاع ترين موضع در اين زمينـه،  

ي درماني موجود، و به عنايت به جواز مشروط است. به عبارت ديگر، با توجه به راهكارها
اي كه ارائه شد. تغيير جنسيت بايد منوط به اضطرار باشد و تشخيص ايـن امـر نيـز بـا      ادله

قاضي است كه بايد با جلب نظر كارشناس احراز گردد. در حالي كه بسياري از فقهاي شيعه 
كـه قانونگـذار   رسـد   از مدتها پيش تغيير جنسيت را به رسميت شناخته بودند، به نظـر مـي  

اسالمي بايد هر چه سريعتر اقدام به قانونگذاري در اين زمينه نمايد تا مانع تفاسير متضـاد و  
  اي با اين مقوله به خصوص در مورد دختران و زنان شود. مختلف و برخوردهاي سليقه
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