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  مباني فقهي و حقوقي تغيير جنسيت
 داود نوجوان

  چكيده
يكي از موضوعات مهمي است كه موجب پيدايش مسايل » تغيير جنسيت«

از جمله اين مسايل جواز و عدم جواز اين عمل و . جديد فقهي و حقوقي شده است
در اين مقاله دو مسأله فوق مورد . آثار فقهي و حقوقي مرتبط با اين پديده است

ي قرار گرفته و روشن شده است كه اگر اين عمل بر روي شخصي كه داراي بررس
انجام ) خنثاي فيزيكي يا بدني(اختالالت فيزيكي در دستگاه تناسلي خود مي باشد 

 ولي اگر بر روي كسي كه هيچ گونه مشكل جنسيِ. باشدگيرد، مشروع و جايز مي
  . باشدعي و قانوني جايز نميجسمي يا رواني نداشته باشد، انجام گيرد، از نظر شر

كسي كه هيچگونه نقصي در دستگاه تناسلي خود (» خنثاي رواني«در مورد 
سه نظريه بيان گرديده  ) ندارد اما به داليل رواني خواستار تغيير جنسيت است

 مشروعيت مشروط؛ كه نظريه -3 ممنوعيت مطلق -2 مشروعيت مطلق - 1: است
  .اخير طرفداران بيشتري دارد

 عظام،  فرد پس از تغيير جنسيت در اموري چون ارث، ير طبق نظرات فقهاب
قصاص، حدود، ديات، شهادت و مهريه تابع جنسيت واقعي خود خواهد بود ولي از 

در حقوق . گرددحيث احكام و تكاليف شرعي جنسيت ظاهري او معيار تلقي مي
يت داده است  نسموضوعه ايران كسي كه مطابق استانداردهاي پزشكي تغيير ج

  .اي ذيصالح تقاضاي اصالح شناسنامه خود را نمايدهتواند از دادگاهمي
  

  .تغيير، جنسيت، مشروعيت، جواز، غير قانوني بودن: ي كليدگانواژ
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  مقدمه
  تحقيق اهميت و ضرورت -1

 لحاظ به بلكه پزشكي، ديد از تنها نه» جنسيت تغيير «لهأمس بررسي امروزه
 بيش و كم مباحث اين گذشته در اگرچه. است اهميت ئزحا نيز حقوقي مباحث
 جديدتري، ابعاد پزشكي، علم و فناوري پيشرفت با اكنون است، داشته وجود

 نياز كه شده ايجاد جديد موضوع هاده آن، نتيجه در و است شده گشوده ما فراروي
 هايهجنب كه شديم آن بر بنابراين .به آنها پاسخ داده شود حقوق و فقه در است
  .كنيم بررسي را جنسيت تغيير حقوقي و فقهي
  
  پژوهش انگيزه و هدف -2

 عمل جواز عدم و جوازي بررس پژوهش اين تحرير از اصلي هدف
  .باشدمي آن بر مترتب حقوقي و فقهي آثار مطالعه و» تيرجنسييتغ«

  
  پژوهش سواالت -3
 ارتباطي چه جنسيت تغيير دارد؟ امكان سالم افراد مورد در» جنسيت تغيير «آيا

 يكديگربه  نسبت زوجين روابط جنسيت تغيير ايجاد از پس دارد؟ خنثي افراد با
 زن خود به ،خود يا است باقي خود حال به همچنان ازدواج آيا بود؟ خواهد چگونه

 تغيير دو هر يا آنها از يكي كه زوجين وضعيت شوند؟مي جدا يكديگر از شوهر و
 ارث، ،مهريه موضوع بود؟ خواهد چگونه فرزندان به نسبت اند،داده جنسيت
  .شوند غيره نيز مطرح ميو كودكان سرپرستي و واليت
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  تحقيق مشكالت و هامحدوديت -4
. باشديم فارسي منابع ويژه به منابع فقر ،تحقيق اين انجام در مشكل مهمترين

 صورت جنسيت تغيير پديده خصوص در فراواني تحقيقات غربي، هايكشور در
 موضوعات به كم خيلي فرهنگي مسائل دليل به ما كشور در متاسفانه ولي گرفته،
  .است شده پرداخته جنسي مسائل به مربوط

 خالء توانسته و بوده تأمل خور در قضيه فقهي بعد از عظام مراجع استفتائات
 هفق پويائي دهندهنشان مسأله اين .كند پر زمينه اين در را قانون سكوت از ناشي
 پيكره بر فنون و علوم پيشرفت دنبال به كه است داينوپ مسائل با مواجهه در اماميه
 اعضا، پيوند مصنوعي، روش به تلقيح مبحث نظير. گردديم پديدار بشري جوامع
 رواني، ابعاد از را جنسيت تغيير متقاضي افراد نيز رساله چند البته...  و مغزي مرگ

 .است نمانده دور محقق ديد از كه اندداده ارقر موردمطالعه پزشكي و شخصيتي

  
  تحقيق روش -5

  .است بوده ايكتابخانه طريقه به تحقيق روش
  
  كلي نتيجه -6

 تناسليآلت يك تنها كه شودمي انجام فردي روي بر يا» جنسيت تغيير «عمل
 دو كه شودمي انجام فردي مورد در يا و پوشانيده آنرا پوست ليكن داشته
 آنها از يكي جراحي، عمل انجام با و) بدني يا فيزيكي خنثاي (داشته يتناسلآلت
 بر دليلي كه زماني تا جراحي اعمال گونه اين .شود تقويت ديگري تا شده قطع

 عمل ترك اينكه مگر هستند جايز همچنان ،ايمنيافته اعمال اين وجوب يا حرمت



 

١٥٢  

  1388 تابستان، نهم، شماره سومسال                        پزشكي حقوقفصلنامه

يت
جنس

ير 
 تغي

قي
حقو

 و 
هي

ي فق
مبان

  

 موارد اين در كه ندك ترك را واجبي يا و افتد حرام در شخص شود سبب جراحي
  .شودمي واجب نيز جراحي عمل ،واجب مقدمه باب از

 ليكن دارد، تناسليآلت يك تنها كه كسي جنسيت تغيير مورد در اما و
: دارد وجود نظر سه) رواني خنثاي (نيست يكسان او تناسليآلت با او تمايالت
 نظريه كه مشروط نظريه و مطلق ممنوعيت نظريه مطلق، مشروعيت نظريه

 فردي جراحي عمل كه توضيح اين با. است قبول مورد بيشتر مشروط مشروعيت
 مخالف جنس به اعتقاد رواني نظر از ليكن بوده، تناسليآلت يك داراي تنها كه
 اهل به رجوع باب از (اعتماد قابل پزشك كه است جايز موردي در تنها ،دارد
 سيره اوالً زيرا. باشدمي نسيتج دو از يكي تابع فرد اين كه دهد تشخيص) خبره
 مورد در نيز احاديثي كه  است وامكان حد تا درد درمان لزوم بر مبني عقالء
 دانستن جايز عدم ثانياً .مي باشد موجود پزشك به مراجعه براي مريض تشويق
 و شودمي اجتماع در مفسده و فساد موجب افراد اين جنسيت تغيير جراحي اعمال
  .است اجتماعي و خانوادگي ردي،ف سوء آثار داراي
 را خود حضانت حق جراحي عمل انجام از بعد مرد شده، انجام مطالعات طبق بر
. دهدمي دست از را خود واليت حق ولي دهدنمي دست از خود فرزندان به نسبت

 ،ديات ،حدود قصاص، ارث، چون اموري در جنسيت تغيير از پس فرد همچنين
 و احكام حيث از ولي بود خواهد خود واقعي يتجنس تابع مهريه و شهادت
  .گرددمي تلقي معيار او ظاهري جنسيت ،شرعي تكاليف

 بيان از پس اول بند در. ددهمي ارائه بند سه در را مقاله اين مباحثمؤلف، 
 خواهيم آن با مرتبط روانشناختي مفاهيم به) تغييرجنسيت (بحث تاريخي پيشينه

 جنسيت تغيير پيرامون موجود هاينظريه ررسيب به دوم بند در و پرداخت
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 واقع مطالعه مورد پديده اين با مرتبط حقوقي -فقهي آثار سوم بند در و پردازيممي
  .نمود خواهيم گيرينتيجه سرانجام و شده

  
  مفهوم تغيير جنسيت و بررسي علل و عوامل آن: بخش اول

  تغييرجنسيت تاريخي پيشينه -1
   غرب قوقح در موضوع سابقه -الف
 تغييرجنسيت تجويز. 1گرددبرمي .م1925 سال به غرب حقوق در موضوع سابقه

 و كم اختالفات با البته است، شده وارد اروپائي كشورهاي اكثر قضائي رويه در
 بايد كه القولندمتفق همه تقريباً ولي. آن از ناشي آثار يا و پذيرش نحوه در بيش

 پذيرش مورد باشد داشته درماني جنبه اصالح ا يرييتغ عمل كه موردي در حداقل
 مقيد نيز شرطي چنين به رااين مسأله  پذيرش ليبرال كشورهاي .شود واقع

  .2اندننموده
 اين با بود تغييرجنسيت تحريم به قائل ،.م1993 انقالب از قبل تا فرانسه
. دهد تغيير خود اختيار به بنا را خود وضعيت و حالت تواندنمي فرد كه استدالل
 بشر جنس در زن و مرد افراد از معيني تعداد بر كهرا  بشري ميراث و الهي اراده
 به فرد وضعيت و حالت تغيير ديگر عبارت به .داد تغيير تواننمي است شده داده
  .است نشده سپرده فرد خود دست
 به رواني جنس هستند، آن طرفدار هاليبرال عمدتاً كه مسأله اين تجويز در
تغيير در وضعيت  كه عدمگويندمي دسته اين. است شده داده برتري ريظاه جنس

 خصوصي زندگي به احترام بلكه نيست، آنها جنس بودن تغييرناپذير افراد، مستلزم
 به ظاهري جنس و شده شناخته محترم شانرواني ميل اين كه كندمي اقتضا افراد
  .گردد منطبق رواني جنس
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 كشورهاي ،پديده اين تجويز با اصوالً بشر حقوق اروپايي دادگاهمورد،  اين در
 بر منطبق اسم انتخاب مثل آثاري به دادن اثرترتيب و پذيرش به محكوم را عضو
  .است نموده جنس
  اسالم حقوق در موضوع سابقه -ب
 با است ممكن البته .شودنمي ديده هيامام متقدم فقهاي لسان در موضوع اين
 كه شود گفته) ع (ابوجعفر از قيس، بن محمد از ميدح بنعاصم روايت به استناد
 كه است صورت بدين روايت خالصه. است داشته وجود اسالم صدر در مساله اين
 آلت هم او كه داردمي بيان و شده وارد قاضي شريح قضاوت، مجلس به زني

 فرزنداني صاحب و كرده نزديكي او با او شوهر و زنانه آلت هم و دارد  مردانه
 آنگاه است، فرزندي داراي و كرده نزديكي خود كنيز با نيز زن و است

 هايدنده شد معلوم و نمود زن هايمهره شمردن به دستور و آمد) ع (اميرمومنان
 زن) ع (امير ،رو اين از است، تاهجده چپ سمت در و هفده راست سمت در زن
 كردم صادر را اخد حكم او درباره من«: فرمود و آورد حساب به مردان جزء را

 هايدنده شمار روي اين از و آفريد آدم چپ پهلوي از را حوا تعالي خداي زيرا
  .»3است كامل زن هايدنده و ناقص مردان

اهل (اين خبر در بين عامه  «:عالمه مجلسي در ذيل اين حديث نوشته است
ادريس  سيد مفيد و ابن، از اين رو.هاي ايشان ثبت استمشهور و در كتاب) تسنن

 عالمه. اندكرده عمل روايت اين به ،كنندعلي رغم اينكه به خبر واحد عمل نمي
 را خبر اين كه كساني است گفته و دانسته صحيح را روايت سند سره قدس

  .اندنداشته توجه آن سند به انددانسته ضعيف
اذعان  آنان و شد گفتگو پزشكان از تن چند با روايت اين مضمون درباره

 معني اين يادشده روايت  كنيل نشده، ديده چيزي چنين پزشكي تاريخ در دداشتن
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 كه كردهمي ايفا را زن نقش هم و مرد نقش هم شخص آن كه بردارد در را
 مردان به را شخص آن دهند،مي انجام وي روي بر كه ايمعاينه طبق حضرت
  .ندارد تيسجن رييتغ عمل باي چندان ارتباط تيروا نيا اما .ندينمايم ملحق
 عمل لهأمس به كه فقيهي اولين اسالمي حقوق در گفت توانمي هرحال به

 سال حدود كه اندبوده) ره (خميني امام حضرت پرداخته تغييرجنسيت جراحي
  .داشتند بيان تحريرالوسيله دوم جلد در را جنسيت تغيير احكام شمسي 1342
  
  »سيتتغييرجن «با مرتبط پزشكي و روانشناسي مفاهيم -2
 جدايي باعث كه است رواني -اجتماعي ساختار و سازه يك هويت: هويت -1

  .شودمي سايرين از فرد افتراق و
 سالگي 4 يا 3 سن از كه بودن زن يا مرد فردي احساس: جنسي هويت -2
  .است شناختيروان يحالت و شودمي نمايان
  .شودمي اطالق فرد جنسي كشش به: جنسي گرايش -3
 از را خود جنسي رابطه موضوع فرد كه است آن منظور: جنسي سوگيري -4
  .كندمي انتخاب جنس كدام
 ،)هموسكسوال (خود جنسهم به است ممكن فرد شهواني تمايل اساس اين بر

) آنسكسوال (هيچكدام يا) سكسوالباي ( جنسهردو) هنروسكسوال (غيرهمجنس
  .باشد
 كلي دسته دو به پزشكي رنظ از افراد جنسي اختالالت: جنسي اختالالت -5
  . شودمي تقسيم
  خنثي مانند): آناتوميك (ظاهري جنسي اختالالت •
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 جنسي اختالالت داراي كه كسي به: 4روانشناسانه جنسي اختالالت •
 علل به كه هستند افرادي اينان. گويند 5»سكسوال ترانس «باشد روانشناسانه

 از تنفر اثر بر و نبوده اضير خود جنسي رفتارهاي و فيزيولوژي جنس از مختلف
 تغييرجنسيت به اقدام و شده قانوني پزشكان يا روانپزشكان دامن به دست ،خود
  .كنندمي

 به را خود وضعيت جراحي، اعمال و هاهورمون از استفاده با دارند سعي اينان
 گزارش ايران در اختالل اين شيوع مورد در. كنند نزديك مقابل جنسي وضعيت
 داده انجام تهران در 1374 سال به مهرابي دكتر كه پژوهشي اما ندارد وجود دقيقي
 كشورهاي در شده انجام برآوردهاي به نسبت اندكي تفاوت كه ددهمي نشان است
  .ددار وجود ايران هاينمونه با غربي

 خواهتبديل يا خواهجنسيت دگر فارسي، زبان در سكسوال ترانس كلمه مترادف
 شديدي ميل و كرده بيگانگي احساس خود ظاهري اندام با راداف اين. است جنسي
  .دارند مقابل جنس از فردي عنوان به زيستن براي
  

  سكسوال ترانس يا خواهيدگرجنسيت عالئم -الف
 هيستري خودبيمارانگاري، ،)آشفتگي( اسكيزوئيد افسردگي، از است عبارت

 و اضطراب ،)آگاه شعور يا و ارادي عصبي دستگاه فعاليت در كنش اختالل(
 رواني سازگاري سطوح بعضي در محسوس اختالف كلي طور به و رواني ضعف

  .باشدمي زن متقاضيان از بيشتر مرد متقاضيان در موارد اين كه
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  سكسواليسم ترانس بروزعلت -ب
 و كاهش در زندگي، وضعيت از رضايت اجتماعي، روانشناسي ديدگاه از 

 كشورها همه در موضوع اين و بوده موثر رجنسيتتغيي تقاضاي تعداد افزايش
 نارضايتي اين بر عالوه نيست، ايجدابافته تافته هم ايران و داشته ضعف و شدت
 هورموني، و ژنتيكي اختالالت آنها، پرخاشگري و خود فرزند جنس از والدين

 كودكي دوران در مغزي ضربات و درماني شيمي دارويي، اثرات رواني، بيماريهاي
  .است جنسي اختالالت بروز بيولوژيكي داليل ديگر زا

 هرچند. است بيمار ،سكسوال ترانس فرد پزشكيروان نظر از شود گفته بايد
. دهندمي قرار جنسي انحرافات جزء را آن نادر صورت به و بعضي از پزشكان

 تغيير مجوز صدور عدم كنيم تلقي بيمار را سكسوال ترانس فرد اگر بنابراين
 خالصه زير موارد در را آنها توانمي كه داشت خواهد پي در را آثاري جنسيت

  :نمود
  
  جنسيت تغيير مجوز صدور عدم خانوادگي آثار -ج

 خانواده طرف از) هاسكسوال ترانس (باورهادگرجنسيت به نسبت منفي نگرش
 سبب بيمار، نه آورندمي حساب به منحرف افرادي عنوان به را آنها كه اجتماع و
 بين روابط مشكالت بروز و خانواده اعضاي با قوي و گرم روابط برقراري دمع

  .شودمي فردي
  
  جنسيت تغيير مجوز صدور عدم فردي آثار -د
 يك عنوان به موقعيتش مورد در فرد نگرش و جنسي هويت آيدمي نظر به 
 در مثالً. كندمي ايفاء را مهمي نقش او نفس به اعتماد گيريشكل در زن يا مرد
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 تصوير بلوغ، تغييرات سرعت و بنديزمان در مالحظهقابل تفاوت وجود صورت
  .كرد خواهد اضطراب دچار را او و است نامشخص خود بدن از فرد ذهني
  
  جنسيت تغيير مجوز صدور عدم اجتماعي آثار -ه

 مشخص هايواكنش و احساسات داراي تيجنسي هويت اختالالت به مبتال فرد
 اشجسماني محدوده و فردي بين روابط اجتماعي، عملكرد در كه بوده مقابل جنس
  .است متفاوت ديگر مورد به موردي از عالئم اين كه هرچند گذاشته، تاثير

 كه شغلي هايمهارت و تحصيالت فقدان همتاها، با مدرسه محيط در مشكالت
 ماعاجت طرد همچنين و شودمي اجتماع حاشيه در قرارگرفتن و مزمن بيكاري سبب

 را شودمي الكل و مواد مصرف سوء يا پرخاشگري سبب كه را آن عوارض و
  .دانست آن مداواي عدم و مزبور بيماري پيامدهاي از توانمي

  
  »حقوقي منظر از «تغييرجنسيت خواهان افراد انواع -3

  .شوندمي تقسيم دسته سه به ،هستند خود جنسيت تغيير خواستار كه افرادي
  
  فيزيكي يا بدني خنثاي -   الف

 دو هر جنسيتي عالئم وي بدن در كه شودمي اطالق كسي به فيزيكي خنثاي
 غالب ديگري بر يكي عالئم اين است ممكن .دارد وجود مونث و مذكر جنس
  .شودمي اطالق مشكل خنثاي آن به در مورد اخير،  كه نباشد، يا باشد
 چيزي يا و پوست لكن دارد، وجود آلت يك تنها فرد بدن در اينكه يا و
 صورت تا شودمي برداشته پوست اين جراحي عمل با و است پوشانيده را آن ديگر
  .گردد آشكار آن واقعي
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 يكي را، زن تناسليآلت هم و دارد را مرد تناسليآلت هم كه خنثي مورد در و
 صاحب و كند رشد و شود تقويت ديگر آلت تا كنندبرمي ريشه از را آلت دو از
  .كند خودعمل ظيفهو به آن

 تغيير اصالً پوشانيده آنرا پوست ولي دارد آلت يك كه كسي جراحي عمل
 پوشش يا پرده كه است واقعيتي كشف باب از بلكه آيدنمي حساب به جنسيت

» جنسيت اصالح «عمل هاعمل گونه اين ديگر عبارت به و باشد پوشانده آنرا
  .»جنسيت تغيير «عمل نه هستند

 شرعي هاينشانه راه از وي بودن زن يا بودن مرد كه ثيخن روي بر عمل
 به تواندمي شخص و بوده مجاز) باشد مشكل خنثاي اينكه نه (باشد شده آشكار

 اين از را خود پزشكي استانداردهاي تمام رعايت با متخصص پزشك تشخيص
 بيشتري مشابهت و مناسب او خلقت كه جنسي دو از يكي به و داده نجات حالت

 جنسيتي عالئم خنثي در اگر معتقدند نظرانصاحب زيرا. سازد ملحق دارد آن به
 احكام از كه است الزم شخص بر باشد ظاهر و غالب ديگري به جنس يك

  . 6نمايد پيروي غالب جنسيت
 تغيير جراحي عمل يا درمانيهورمون افراد گونه اين كه است واجب آيا حال
  نه؟ يا دهند انجام جنسيت
 جراحي عمل انجام از كه باشند افرادي است ممكن كه چرا نيست واجب خير
 يا نداشته درمان حوصله يا توان ،پيري و سن كهولت علت به يا باشند بيمناك
 افراد اينگونه تواننمي نتيجه در و باشند نداشته را آن از بعد عواقب و عمل هزينه

  .نمود درمانيهورمون يا جراحي عمل به الزام را
 زيرا ندارد وجود خاصي مخالفت گروه اين تغييرجنسيت شروعيتم در پس

 به نمود، جنس آن از شخص تبعيت به حكم بتوان جنسي عالمت ظاهر بنابر اگر
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 شهادت حجيت اعتبار ادله به استناد با و متخصص نظريه برمبناي اولي طريق
 صتشخي مناسب آنرا ،متخصص كه نمود جنسي به او شدن ملحق به حكم توانمي
  .است داده

 مثالً. شود توجيه نيز ديگري طريقه به هاعملگونه اين مشروعيت است ممكن
 وجود جراحي اعمال گونه اين بودن حرام بر دليلي«: معتقدند قمي مومن استاد
 صنف دو از يكي جزء عمل از پيش پردازد،مي عمل اين به كه فردي زيرا ندارد؛

 عمل انجام از پس اما است، داشته را دو اين از يكي حكم و بوده) زن يا مرد(
 عنوان اين احكام هايدليل نتيجه، در و كندنمي صدق او بر پيش عنوان جراحي،

 دليل ر،يناگز و كندمي صدق او بر جديد عنوان بلكه گيرد،دربرنمي را او هم
. شودنمي متصور وي درباره مشكلي هيچ و گيرددربرمي را او هم عنوان اين احكام

. . 7«  
  
  رواني خنثاي -ب
 از يكي عالئم داراي بدني و جسمي لحاظ از كه شودمي افرادي شامل گروه اين

 را مزبور جنسي تمايالت رواني لحاظ از ولي باشندمي نثؤم يا مذكر جنس دو
 لحاظ از ولي باشندمي مونث يا مذكر جنس دو از يكي عالئم است ممكن يا ندارند
 به را جنسيتي بدني عالئم است ممكن يا ندارند را ورمزب جنسي تمايالت رواني
 بوده زنانه جنسيتي عالئم داراي شخص كه موردي مانند باشند داشته ناقص طور
 كه شودمي ثابت پزشك به مراجعه با و شودنمي ماهانه عادت بلوغ، سن در ولي
  .ندارد رحم وي

 علي و اموالهمي عل مسلطون الناس «قاعده به توجه با كه شود استفاد شايد
 مناقشه قابل استناد اين اما 8است جايز نيز افراد گونه اين جنسيت تغيير» انفسهم
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 مشروع مطلق طور به را جنسيت تغيير تواننمي قاعده اين به استناد با زيرا است
 كه است مشروع صورتي در سلطه قاعده معتقدند، بعضي كه همانگونه زيرا دانست
 را اشخاصي فقط سلطه قاعده بنابراين. دهد انجام متعارف و عقالئي تصرفي مالك

  .باشد داشته وجود آنها خلقت در تضادي كه گيرددربرمي
  
  عادي افراد -ج

 شانرواني جنسي تمايالت با آنان بدن جنسيتي عالئم كه هستند كساني
» تغييرجنسيت «توانندمي نيز اشخاص اين آيا حال دارد، هماهنگي و همخواني

 اينگونه عمل شودمي گفته جواب در است؟ مشروع آنها» جنسيت تغيير «و دهند
 حفظ اينكه از عبارتست نخست جهت روبروست، مانع با جهت سه از اشخاص
 و موجه عامل بدون تواندنمي كس هيچ و است واجب او بر شخص سالمتي
 نآ مشروعيت عدم: دوم جهت. دهد قرار خطر معرض در را خود سالمتي عقاليي،

 معالجه و مرض درمان پزشكي عمليات موضوع زيرا است پزشكي علم لحاظ از
 بيماري كه نمايد درمان يا جراحي به اقدام تواندمي صورتي در پزشك و باشد،مي

. دهد قرار درمان تحت نيز را سالم افراد كه نيست مجاز و شود ثابت برايش
 درمان را كسي آن ستنادر تشخيص يا مرض احراز بدون پزشكي اگر بنابراين
 پزشكي مسئوليت موجب خطايي چنين و شده پزشكي فاحش خطاي مرتكب نمايد
  .است ممنوع نيز پزشكي نظر از افراد گونه اين جنسيت تغيير نتيجه در. شودمي

 زيرا است آن موضوع افراد، اين» جنسيت تغيير «مشروعيت عدم سوم جهت
 قرارداد، متخصص پزشك با بايد. اشدب داشته را خود جنسيت تغيير قصد كسي اگر

 مسلم اصول طبق و است عمل يك انجام قرارداد، موضوع كه كند منعقد درمان
 كه باشدمي نافذ صورتي در عمل انجام قرارداد نظران،صاحب نظريات و حقوقي
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 افراد اين جنسيت تغيير حاليكه در باشد، مشروع عقالئي منفعت داراي مزبور عمل
 خالف عملي چنين نيز اجتماعي لحاظ از اين بر عالوه بوده كورمذ شرايط فاقد

  .9است اجتماعي مصالح
  

  تغييرجنسيت درباره فقها و حقوقدانان هايديدگاه: دومبخش 
  :است مفروض نظريه سه جنسيت تغيير مشروعيت عدم و مشروعيت درباره

  »جنسيت تغيير «ممنوعيت نظريه -1
» تغييرجنسيت «بودن مجاز : اينكه از تاس عبارت نظريه اين داليل از يكي
 موضوع شخص بدن از كه بوده اعضايي بردن بين از و برداشت بودن مجاز مستلزم
 آن جاي در مخالف جنسيت مصنوعي اعضاي تا شودمي برداشته جنسيت تغيير

 حرام و ممنوع ديگري يا خود بدن از عضوي بردن بين از درحاليكه شود، گذاشته
  .10است نامشروع عملي» تغييرجنسيت «نتيجه در و است
 توانمي صورتي در دليل اين به استناد با زيرا نمود، مناشقه توانيم دليل اين در
 نتيجه در نكند، ايجاب ضرورت كه دانست ممنوع مطلق طور به را جنسيت تغيير

 مشروع امري ناچاري و اضطراري موارد در بدن از عضوي بردن بين از يا برداشت
  . است

 و مذكر را انسان خداوند زيرا. است آن بودن غيرمقدور نظريه اين ديگر دليل
. دهد تغيير بالعكس يا مونث به را مذكري تواندنمي قدرتي هيچ و آفريده نثؤم

 افراد تمام شامل جنسيت تغيير بودن غيرمقدور زيرا نيست، درست نيز دليل اين
 عالئم با آنها رواني -جنسي شاتگراي كه شودمي افرادي شامل فقط بلكه شودنمي

 استفاده آيات ظهور از فقها از بعضي چنانچه باشد، هماهنگ بدنشان جنسي
 عالئم داراي كه كسي نتيجه در آفريده، مونث يا و مذكر را انسان خداوند اندنموده
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 زائد ديگري و اصلي عالئم اين از يكي باشد نثؤم يا مذكر جنس دو هر جنسي
  .11است

 عالئم بردن بين از و اصلي جنسيت تشخيص جهت متخصص به مراجعه بنابراين
 باشدنمي ممنوع امري تنها نه رواني خنثاي و بدني خناثي در غيراصلي جنسيت

  .است نيز پسنديده و شايسته بلكه
 عمومي مصالح با آن مخالفت تغييرجنسيت، مشروعيت عدم ديگر دليل

 به تنها كند،مي تعيين جامعه در را شخص مدني وضع كه قواعدي زيرا باشد،مي
 تامين قواعد گونه اين مهم هدف بلكه است، نشده وضع او منافع حفظ خاطر
 يكديگر با آنها برخالف توانندنمي اشخاص جهت همين به. باشدمي عمومي مصالح
 تغيير را كسي جنسيت يا تابعيت تواننمي قرارداد وسيله به چنانكه كنند، توافق
 كه كندمي تغييرجنسيت مشروعيت عدم بر داللت صورتي در نيز يلدل اين. 12داد
 اراده كه كسي هر و نباشد شرايطي به مشروط جنسيت تغيير پزشكي علم در

 جنسيت، تغيير اگر ولي شود، پذيرفته او درخواست كند، را خود تغييرجنسيت
  .نخواهدداشت جامعه مصالح با مغايرتي شود شرايط به مشروط

  
  جنسيت تغيير مطلق شروعيتم نظريه -2
 آن مبناي بر كه شده ابراز ديگري نظريه پيشين، نظريه مقابل در

 آن داليل عمده كه دانسته مشروع و مجاز مطلق طور به را» تغييرجنسيت«
 بر دليل عدم و اباحه اصل نظريه اين داليل از يكي: گيردمي قرار موردبررسي

  نكهيا مگر باشد،يم تصرفات وازج اصل، رايز. 13است شارع طرف از آن حرمت
 وجود شريعت در آن حرمت بر نيز دليلي و باشد داشته وجود ممنوعيت بر دليلي
  14.است مشروع ظاهراً عملي چنين پس ندارد،
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 و شارع طرف از كه است درست زيرا نمود مناقشه توانمي دليل اين در
 بدني مشكل بدون صشخ اگر ولي نشده، وارد جواز عدم بر خاصي دليل قانونگذار

 تنها نه عمل اين چون نمايد، خود» تغييرجنسيت «به اقدام توجه قابل رواني يا
  .نمايدمي رواني و روحي بحران گرفتار را شخص بلكه نيست مشروع منفعت داراي

 استناد آن به» تغييرجنسيت «مطلق مشروعيت در توانمي كه ديگري دليل
  .15باشدمي» انفسهم علي و الهمامو علي مسلطون الناس «قاعده نمود
 توان،نمي باز قاعده اين قبول فرض با زيرا نمود مناقشه توانمي دليل اين در
 هر حق مالك سلطه قاعده در زيرا دانست مشروع مطلق طور به را جنسيت تغيير

 سلطه قاعده نتيجه در است، متعارف تصرفات انجام به مجاز تنها بلكه ندارد تصرفي
 كه تصرفي توانندمي فقط اشخاص كه گيردمي قرار حدود و سياق اين در نفس بر

  .دهند انجام است عقاليي
 بدن جنسيتي عالئم مطابق او جنسي تمايالت كه شخصي تغييرجنسيت بنابراين

 به استناد با نتيجه در و 16است نامتعارف و نامعقول تصرفي عقالء، ديدگاه از اوست
  .نمود محسوب مشروع مطلق طور به را تغيرجنسيت تواننمي داليل اين

  
  مشروط مشروعيت نظريه -3

 است، شده تصريح آن به م.ق215 ماده در كه همانگونه عملي، هر مشروعيت
 در» تغييرجنسيت «نتيجه در باشد،مي عقاليي مشروع منفعت وجود به منوط

 متخصص پزشك و باشد جنسي مشكل داراي خواهان كه است مشروع صورتي
  .دهد تشخيص مفيد او مشكل رفع براي را يتتغييرجنس
 شود، شرايطي به مشروط» تغييرجنسيت «مشروعيت اگر كه شود ادعا شايد

 الضرورات «قاعده به استناد با زيرا است، مسلمات و واضحات از آن مشروعيت
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 اضطرار، شرايط، در غيرقانوني و ممنوع عمل هر رفع حديث و» المحضورات تبيه
 و موضوع صحيح و درست درك عدم از ناشي ادعا اين ولي. شوديم قانوني و مباح

 اول كه شودمي جاري مواردي در مزبور قاعده اوالً زيرا. است تغييرجنسيت شرايط
 قاعده اين بعد گيرد، قرار اضطرار شرايط در شخص و باشد داشته وجود قانوني منع
 ادله اضطرار شرايط از خروج از بعد ولي. نمايدمي ممنوعيت يا حرمت رفع او از

 جنسيت تغيير شرايط واجد افراد به نسبت حاليكه در شود،مي حاكم دوباره حرمت
 و ممنوعيت اصالً خاص، شرايط وجود به مشروط مشروعيت نظريه برمبناي
 فراتر موردبحث موضوع ثانياً. نمايد رفع آنرا مزبور قاعده كه ندارد وجود حرمتي

 شرايط داشتن وجود با شخص است ممكن ازير است، اضطراري شرايط از
 مقررات و هاتوصيه در جهت همين به. نگيرد قرار اضطرار حالت در تغييرجنسيت

 حق يك عنوان به بلكه درمان راه يك عنوان به نه آن تغييرجنسيت به مربوط
  .است شده توصيه
  

  تغييرجنسيت يوحقوق فقهي آثار بررسي: سوم  بخش 
توان به زوجيت،  ميحقوقي قوانين ديدگاه از سيتتغييرجن آثار بررسيدر 

نفقه، عده، واليت و سرپرستي كودكان، مهريه، ارث، عناوين خانوادگي، شناسايي 
  .جنسيت، قضاوت، حضانت و لزوم اذن شوهر اشاره كرد

    
  زوجيت -1

 يكي كه آيدمي پديد زيادي فرعهاي ناچار به گيرد، صورت تغييرجنسيت اگر
  :است متصور صورت سه باره اين در است، زوجيت لهأمس آنها از

  .دهد تغييرجنسيت زوجين از يكي فقط اينكه: اولصورت
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 و ندارد وجود ازدواج بقاي امكان چون. است باطل ازدواج حالت اين در
 براي توانمي. نيست مشروع قانوني و فقهي نظر از زن با زن يا مرد با مرد ازدواج
 مواد به قانوني نظر از داده تغييرجنسيت آنها از كيي كه زوجيني ازدواج بطالن
 م.ق 1069 ماده در نمونه براي. نمود استناد 1124 و 1122 ،1067 ،1059 ،1035
 شخص در طرفين از يك هيچ براي كه نحوي به شوهر و زن تعيين«: است آمده
 سردفتر كه هنگامي عمل در» است نكاح صحت شرط نباشد، شبهه ديگر طرف
 طرفين شناسنامه به جنس اختالف احراز براي كند، ثبت و واقع را نكاحي بخواهد
 عقد واقع، در و نبوده حقيقت گوياي شناسنامه است ممكن البته. كندمي رجوع
 براي ولي. است باطل شكبي نكاح اين. باشد شده بسته جنسهم دو بين نكاح
  . كرد رجوع دادگاه به بايد وشناسنامه نكاح سند ابطال
 با است غالب او زني يا مردي جنبه كه خنثي نفر يك كه كرد فرض توانمي
 تحوالتي اثر در زمان، مروز به ولي كند ازدواج مخالف جنس از ديگري شخص

 داشته امكان كه برفرض (تغييرجنسيت آثار داده روي او جسمي وضع در كه
 و يابد تحقق تغييرجنسيت جراحي، عمل يك با باالخره و شود آشكار او در) باشد
 اين در. برود ميان از داشته وجود نكاح عقد هنگام كه جنس اختالف سانبدين

 جنس اختالف چون نه؟ يا شودمي باطل شده بسته صحيحاً كه ازدواجي آيا صورت
 عبارت به و دانست نكاح شرط بايد زناشوئي دوران در هم و عقد هنگام هم را

 با نكاح رو اين از است مشرط ادامه رد هم و ابتدائاً هم جنس اختالف ديگر،
  .17شودمي باطل طرفين از يكي تغييرجنسيت
 تغييرجنسيت آنها از يكي كه زوجيني زوجيت، بطالن باب در موجود نظريات

  :است زير قرار به داده
  : فرمايدمي خميني امام -
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 وقت از شود ومرد كند پيدا تغيير زن جنس سپس را زني كند تزويج اگر«
 جنس مرد سپس كند ازدواج مردي با زن اگر همچنين و. است باطل تزويج تغيير
  » .شودمي باطل تغيير وقت از ازدواج دهد تغيير را خود
 از پس مرد يا زن اگر كه سوال اين به پاسخ در ايخامنه اهللاآيت حضرت -

  :اندفرموده خواهدبود چگونه قبل ازدواج حكم دهند، تغييرجنسيت ازدواج
  »شودمي باطل تغيير زمان از ازدواج«

  ):غيرمتقارنين(دهند تغييرجنسيت غيرهمزمان دو هر زوجين: دوم صورت
 براي شرعي مجوز چون. است باطل ازدواج سابق حالت همانند حالت اين در
 تغيير را خود جنس زوجين از يكي اينكه محض به. ندارد وجود سابق ازدواج ابقاي
 خواهند جنسهم دو هر جديد، حالت در گردد، يلتبد زن به مرد جنس مثالً دهد،
 تغييرجنسيت مدتي از بعد نيز زن اگر حال. رفت خواهد بين از سابق ازدواج و شد
  .است عقد خطبه اجراي به نياز بلكه شودنمي حاصل زوجيت علقه دهد

  )متقارنين (دهندمي تغييرجنسيت همزمان دو هر زوجين: سوم صورت
  .است شده مطرح علماء توسط نظريه دو لكهب احتمال دو اينجا در

. . . . «: گويندمي باره اين در قمي مومن استاد است، باطل ازدواج: اول نظريه
 است اشكال باشند داده تغييرجنسيت همزمان كه شوهري و زن نكاح ماندنباقي در
 يانب ترتيب بدين آنرا ميتوان شويم، قائل دو اين نكاح عقد بقاي بر اينكه فرض بر

 همسر دو آن از كدام هر كه اين از عبارتست صرفاً نكاح، اعتبار حقيقت: كرد
 اين از يك هر همسري معناي به نكاح و شوهرند و زن دو، اين پس. است ديگري

 خود تكويني خصوصيت شوهر و زن از كدام هر وانگهي. است ديگري براي دو
 آثار آنان از كدام هر كه همانگونه است، مترتب آن بر خاصي احكام كه دارد را

 حقيقت كه ندارد موضوع اين با ناسازگاري هيچ امر اين و دارد نيز را خود طبيعي
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 زن جنسيت اگر بنابراين. همسري و زوجيت از باشد عبادت صرفاً اعتباري، نكاح
 خواهد پذيرامكان دو اين زوجيت ماندن باقي كند، تغيير زمان يك در شوهر، و

 شودمي جاري استصحاب باشيم، نداشته وجود زوجيت اين رفع هب دليل اگر و بود
: كرد ادعا چنين توانمي لكن. است زوجيت ماندباقي استصحاب، اقتضاي و

 يعني باشد، ديگري زن يكي و شوهر يكي كه است اين از عبارت نكاح، حقيقت
 منزله به نكاح صورت اين در باشد، او زن هم زن آن كه باشد زني مرد مرد،
 پسر و پدربودن نظير ندارند همانند يكديگر با آن طرف دو كه است اياضافه
 قبيل از دارد همانندي يكديگر با آن طرف دو كه اياضافه بسان نه و بودن

 ديگري همسر آنان از يك كدام كه معني بدين زوجيت ديگر سوي از برادري
 باقي بنابراين. ودشمي انتزاع طرف دو از كه دارد اضافي كلي مفهوم يك باشد،
 جايي و رفته ميان از قطعاً بلكه. بود نخواهد پذيرامكان اعتباري حقيقت آن ماندن
 صورت در كه است نظريه اين صواب به نزديك. ندارد وجود استصحاب براي

  »18 . . . شودمي باطل نكاح همزمان طور به شوهر و زن تغييرجنسيت
 توضيح بدين. باشدمي بقا و دوام داراي همچنان سابق ازدواج اينكه: دوم نظريه

 اين در. بيشتر نه و است ديگري به نسبت يك هر زوجيت ازدواج، حقيقت كه
. است تغييركرده جراحي عمل از بعد و قبل در آن چگونگي و حالت تنها صورت
 اين در كه بوده زوج قبالً كه فعلي زوجه و بوده زوجه قبالً كه فعلي زوج بنابراين
 به همچنان ديگري به نسبت يك هر زوجيت يعني ازدواج حقيقت يد،جد وضعيت

 مرد. است سابق با متفاوت يك هر وظيفه آنكه نهايت. است باقي خودش حال
 يك وظايف قبالً فعلي زن و داشته عهده به را) زوجه (زن يك وظايف قبالً فعلي
  . بود دارعهده را) زوج (مرد
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 تجديد ازدواج عقد كه است آن واجب احتياط: گويندمي) ره (خمينيامام
 از اينكه مگر نكند ازدواج ديگر مرد با) بوده مرد قبالً كه (فعلي زن و گردد
 همچنان سابق ازدواج كه نيست بعيد اگرچه و گردد جدا طالق با خود سابق همسر
  ».19باشد پابرجا
 در هم با شوهر و زن اگر كه سوال اين به پاسخ در ايخامنه اهللاآيت حضرت و
« : اندفرموده بود خواهد چگونه آنها ازدواج حكم دهند تغييرجنسيت زمان يك
  »20است عقد تجديد احوط و زوجيت بقاء نيست بعيد

  
  نفقه -2

 فرض به (كند تغييرجنسيت به مبادرت نكاح عقد انعقاد از بعد مردي اگر
 اما شوديم باطل نكاح علماء نظر طبق شد گفته اگرچه) تغييرجنسيت واقعي تحقق
 تغييرجنسيت جراحي عمل انجام زمان تا خود نفقه گرفتن براي تواندمي اشزوجه
 به زوجيت علقه نكاح عقد انعقاد با كه است اين مطلب اين بر استدالل. كند اقدام
 ظاهري تغيير با حال و شده برقرار زن و مرد بين لوازمش تمام با و معنا تمام

 قوت به هنوز يا رفته بين از زوجيت علقه آيا كه آيدمي پيش شك اين جنسيت
 و ايخامنه خميني، اهللا آيات حضرات: عظام مراجع نظر طبق است؟ باقي خود
  .شودمي باطل تغييرجنسيت زمان از ازدواج همداني نوري
  
  عده -3

 بالفاصله آيا حال گردد،مي باطل سابق ازدواج دهد تغييرجنسيت زن چنانچه
 وجود احتمال دو دارد؟ نگه عده بايد يا نمايد ازدواج توانديم تغييرجنسيت از بعد
  :دارد
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 سره قدس امام. 21گرددمي عده سقوط سبب تغييرجنسيت: اول احتمال
 كه است اين سخن اين دليل» تغييركند او عده زمان در زن جنس اگر«: نويسدمي

 ردانم براي آن وجود توهم و است زنان به مربوط احكام از عده، حكم چون
 مدتي از عبارتست عده«: گويدمي عده تعريف در 1150 م در م.ق. ندارد وجود
 ديگر شوهر تواند نمي است شده منحل او نكاح عقد كه زني آن انقضاي تا كه

 گردد تبديل مرد جنس به تغييرجنسيت با زني اينكه مجرد به سپس» كند اختيار
  .دارد نگه عده نيست الزم

 كه اندگفته گروهي. گرددنمي عده سقوط سبب يتتغييرجنس: دوم احتمال
 مطلب اين به توجه با. است شوهر احترام نگهداري عده شدنواجب از هدف
 در. 22باشد واجب عده نگهداشتن نيز، تغييرجنسيت از پس كه رودمي احتمال

 عده حتي (مطلق طور به عده، نگهداشتن وجوب شدن ساقط بر دليل هرصورت
 اختصاص زنان به كه است احكامي از ترديد بدون عده، حكم كه است آن) وفات
 مرد به زن اينكه صرف به بنابراين. ندارد وجود مردان بر آن ثبوت احتمال و دارد

 نگهداشتن وجوب و شودمي خارج حكم موضوع تحت از كند پيدا تغيرجنسيت
  .گرددمي ساقط وي عهده از عده

  
  كودكان سرپرستي و واليت -4

 تغيير مذكر به را خود جنس مادر اگر:  مرد به مادر تغييرجنسيت -اول حالت
 شودمي ثابت واليت براي كه عنواني زيرا كندنمي پيدا واليت صغار اوالد بر دهد

 دهد،مي تغييرجنسيت مرد به اينكه صرف به مادر و پدري، عنوان: از است عبارت
 اين و باشد آمده وجود به فرزند او نطفه از كه است كسي پدر زيرا. شودنمي پدر

 صدق زائيده را او سپس و كرده حمل خود شكم در را فرزند كه كسي بر عنوان
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 وي هم باز مادر، تغييرجنسيت از پس شود ادعا كه نيست دور حتي بلكه كند،نمي
  .است عرف مدعي اين بر دليل و شودمي گفته فرزندانش مادر

  .دارد وجود نظر دو حالت ينا در: زن به پدر تغييرجنسيت - دوم حالت
 آن ظاهر يابد تغيير مخالف جنس به پدر اگر يعني است واليت سقوط: نظراول

 شده بيان فوق نظريه براي دليل دو. 23گرددمي ساقط كودك بر واليتش كه است
 از بعد مرد اين به و است مترتب» اب «عنوان بر واليت: اول دليل. است

 ثابت پدري براي واليت: دوم دليل. شودنمي پدر يا» اب «صدق تغييرجنسيت،
 رفته بين از صفت اين تغييرجنسيت با و باشد رجوليت صفت بر باقي كه است
  .است ساقط كودكانش بر او واليت بنابراين و است

 بر هم باز تغييريابد زن به پدر جنسيت اگر يعني. واليت سقوط عدم: نظردوم
 شخص، آب از نطفه شدن تشكيل صرف به اوالً زيرا. دارد واليت خود ريصغ اوالد
 آنگاه و شود همبستر زنش با مرد وقتي زيرا كند،مي صدق او بر پدري عنوان
 مرد آن كه نيست ترديدي بزايد، ايبچه زن اين سپس و شود ناپديد  هميشه براي
 عنوان بنابراين. است نداشته او تربيت در دخالتي هيچ كه اين با. است بچه اين پدر
 بر مشتق صدق باب از كندمي صدق هم باز داده تغييرجنسيت كه پدري به رپد

 از بعد ثانياً. است بوده متصف اين از پيش مشتق اين مصدر به كه كسي
 گفت تواننمي و است اثبات قابل استصحاب وسيله به واليت بقاي تغييرجنسيت،

  .است تغييركرده موضوع
 بر واليت ميشود ساقط او واليت زن به پدر تغييرجنسيت با بگوييم اگر حال

 فقدانش با و است پدري جد بر واليت صورت اين در شود؟مي ثابت كسي چه
  .24گرددنمي واليت داراي مادر و باشدمي حاكم براي
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  مهريه -5
 انحالل با كه اين يا باشدمي مهريه مستحق آيا دهد، تغييرجنسيت زن چنانچه

 در بود؟ نخواهد آن پرداخت به ملزم مرد و. شودمي منتفي مهريه سابق ازدواج
 قرار موردبررسي اختصار به را آنها و مطرح را نظريه يا احتمال چهار جواب

  .دهيممي
 يا باشد  گرفته صورت دخول چه نيست الزم مطلقاً مهريه پرداخت: اول نظريه

 كابين «مقابل در ثمن عنوان به» مهريه «كه است اين ازدواج حقيقت چون. نه
 ثمن پس. است معاوضه اين انفساخ موجب تغييرجنسيت و است» بضع «يا» زن
 مقابل در تعهدي زوج جديد، وضعيت در و گرددبرمي خودش اول جاي به

 فرض با... «: فرمايندمي صانعي اهللا آيت حضرت. داشت نخواهد مهريه پرداخت
 مهريه، دهكارب زوج و است باطل تغيير زمان از آنها ازدواج تغييرجنسيت تحقق
 بين از را مهريه سبب كه است زوجه خود اين و باشدنمي دخول از بعد هرچند
  »25.است برده

 اين دليل. نه يا باشد دخول چه مطلقاً است، الزم مهريه پرداخت: دوم نظريه
 و اصل بر فرع و اعتباري امر يك مهريه، حقيقت كه باشد اين تواند مي گروه
  هرگونه آن در تواندمي و است مهريه كل الكم زوجه و است ازدواج ذات
 از بعد حتي مهريه كه است اين استصحاب اصل مقتضاي و دهد انجامي تصرف
 امام مختار نظر اين. است باقي زن ملكيت به تغييرجنسيت، خاطر به عقد بطالن
 ازدواج از بعد و كند ازدواج مردي با زني اگر«: گويدمي وي. است) ره (خميني
 دخول، صورت در مرد بر و باطل تغيير زمان از ازدواج تغييركند زن جنسيت
 دخول عدم صورت در اقوي قول بنابر همچنين و است الزم مهريه پرداخت
  ».26است الزم مهريه پرداخت
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 مهريه نصف واال است الزم مهريه كل پرداخت دخول، صورت در: سوم نظريه
 قانون نيز و اسالم فقهاي فتواي معتبره، اخبار وجود گروه اين دليل. است الزم
 دخول به منوط را مهريه كل وجوب موارد، اين تمام در كه است ايران مدني
 در شد الؤس حضرت از كه كندمي نقل) ع (صادق امام از سنان بن عبداهللا. داندمي

 او وضعيت است گرفته صورت نيز دخول و كرده ازدواج زني با كه مردي مورد
 باشد گرفته صورت دخول كه صورتي در: فرمود حضرت بود؟ خواهد چگونه

  27.گرددمي واجب» عده «و» مهريه» «غسل«
 زن دهد طالق را خود زن نزديكي از قبل شوهر هرگاه«: گويدمي مدني قانون
 داده قبالً را مهر نصف از بيش شوهر اگر و بود خواهد خود مهر نصف مستحق
  ».28كند استرداد قيمتاً يا مثالً اي عيناً را نصف از مازاد دارد حق باشد،

 باشد دخول از بعد تغييرجنسيت چنانچه«: فرمايندمي ايخامنه اهللا آيتحضرت
  ».29است معلوم مهر تصنيف به حكم بوده آن از قبل اگر و شودمي ثابت مهر تمام
 واسطه به و باشد نگرفته صورت دخول چنانچه گذشت، آنچه به توجه با

 الزم مهريه كل پرداخت باشد شده حاصل جدايي شوهر و زن بين تغييرجنسيت
  .بود نخواهد

 هيچ باشد شوهر اجازه بدون و زن سوي از تغييرجنسيت چنانچه: چهارم نظريه
 اين گروه اين دليل. نه چه و باشد شده دخول چه مطلقاً نيست، الزم شوهر بر چيز
 اين به پردازد، مي هزوج به را مهريه و نموده ازدواج به اقدام كه شوهر كه است
 واسطه به زن وقتي. نمايد زندگي او با همسرش كه است هدف و اميد

 وارد شوهر بر مالي ضرر يك سازد،مي خارج زوجيت از را خود تغييرجنسيت،
 به را آن تمام بايد داشت، دريافت را مهريه اگر پس. است آن ضامن كه ساخته
 بايد ولي. ندارد را آن دريافت قح نكرده دريافت اگر و گرداند، مسترد شوهر
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 م.ق 1182 و 1082 ماده براساس نيز و فقها گفته به توجه با كه داشت توجه
 و گرددميمهريه جميع مالك عقد، مجرد به زن كه است اين نكاح عقد مقتضاي
 تلف شوهر از را مالي حقيقتاً تغييرجنسيت، به اقدام با زن كه است اين هم فرض
 صرفاً بلكه نساخته، ويران را باغي يا و نكرده تصرف را ملكي مثًال. است ننموده
 مهريه رفت،مي دنيا از زن اگر اينكه كما. است نموده ايجاد خود بدن در تغييري
  .شدنمي ساقط
  
  ارث -6

 آيا برد؟ مي ارث زانيم چه خود والدين از داده تغييرجنسيت كه فردي
 كه مادري ايپدر نيز تغيير؟ از قبل جنسيت يا است مالك او فعلي جنسيت

 جنسيت آيا برد،مي ارث اياندازه چه به خويش فرزند از است،داده تغييرجنسيت
 بررسي حالت دو در لهأمس اين تغيير؟ از قبل جنسيت يا است مدنظر او فعلي
  .شودمي

 شود گفته بايد:  خودش والدين از داده تغييرجنس فرد بردن ارث - اول حالت
 آيا اينكه مورد در نيهمچن. ندارد وجود اختالفي افراد اينگونه ردنب ارث اصل در

 نيز قبلي جنسيت بنابر يا بردمي ارث فعلي جنسيت بنابر تغييرجنسيت از بعد فرزند
. است مالك فرزند فعلي جنسيت كه معتقدند فقها همه بلكه ندارد وجود اختالفي

 باشد مونث يا ،مذكر مورث موت حين در كه را فردي شرعيه، ادله ظاهراً رايز
 اندازه به پسر ميراث (30»االنثيين حظ مثل للذكر«: شريفه آيه مثل. اند كرده اراده
 اوالد اگر. . . «: گويدمي 907 ماده در مدني قانون همچنين) باشد دختر دو سهم
  ».بردمي ارث برابر دو پسر دختر، بعضي و پسر آنها از بعضي و باشند متعدد
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 اين در: است خويش فرزند از داده تغييرجنس والدين بردن ارث - دوم حالت
  :است مطرح احتمال دو و دارد وجود نظر اختالف مورد

 رابطه و برندنمي ارث خود فرزند از اصالً داده، جنس تغيير والدين) اول احتمال
 از تغييرجنسيت چون است؛ بعيد احتمال اين. گرددمي قطع كامل طور به ارثيت
 به است، اماميه فقه از متخذ كه ايران مدني قانون. شودنمي محسوب رثا موانع

» است ارث موانع از قتل«: گويدمي 880 ماده در. دارد اشاره ارث موانع از مواردي
 به 883 و 882 ماده در و» . . .بردنمي ارث مسلم از كافر«: گويدمي 881 ماده در
 اشاره» ولدالزنا «به 884 ماده در و دارد اشاره» سببيت انكار «و» لعان «بودن مانع
 اشاره تغييرجنسيت بودن مانع به مدني قانون در نه و اماميه فقه در نه بنابراين. دارد
  .ببرند ارث خود فرزند از توانندمي داده تغييرجنس والدين و نشده

 وجود مبنا دو هم احتمال اين در ولي برندمي ارث كه است اين )دوم احتمال
  :دارد

  .است مثل توليد زمان لحاظ به بردن ارث: اول مبناي
  . است اولويت و خويشاوندي لحاظ به بردن ارث: دوم منباي
 مادر، پدر، بر ارث در ماندمي باقي اشكال لكن«: فرمايندمي) ره  (خميني امام

 مادر نه و شودمي محسوب فعلي پدر نه دهد تغييرجنسيت پدر اگر كه جده و جد
 نه و است مادر نه فعلي مرد باشد، داده تغييرجنسيت مادر اگر مچنينه و فعلي،
 خاطر به يا برندمي ارث نطفه انعقاد حال نظر از آيا صورت اين در. پدر

 است بهتر و دارد وجود ترديد برند،نمي ارث اينكه يا ، اولويت و خويشاوندي
 اين مستحب احتياط و است نطفه انعقاد لحاظ به آنان ارث و برندمي ارث  بگوئيم
  »31نمايند مصالحه هم با كه است
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 اين بر اكنون كه عنواني با برابر« :معتقدند نيز قمي مومن اهللا آيت حضرت
 مرد بر را ارث مقدار ارث، هايدليلي زيرا» .32برندمي ارث كندمي صدق افراد
ي كس مقصود دهد،مي نشان دليلها اين ظاهر و اندكرده مترتب  بودن زن و بودن
 آنان بر مورث مردن هنگام در عنوانها اين و باشد دارا را ويژگيها اين كه است
 مرد به مورث، مرگ هنگام در و بوده زن كه كسي اساس، اين بر. كند صدق

  .است صادق نيز آن عكس و بردمي ارث زن برابر دو است داده تغييرجنسيت
  
  خانوادگي عناوين لهأمس و تغييرجنسيت -7
 كامل طور به خواهر و برادر رابطه دهند، تغييرجنسيت خواهر و برادر اگر آيا
   نه؟ يا گردد مي قطع

 قطع تغييرجنسيت از بعد آنها نسبت: معتقدند باره اين در) ره (خميني امام
 تغييرجنسيت عمويي اگر و برادر، خواهر و شودمي خواهر برادر، بلكه شودنمي
  ....و شودمي عمو به تبديل دهد يرجنسيتتغي ايعمه اگر و عمه به تبديل دهد

 عمو، عنوان مثل مشترك عناوين -1: است قسم دو عناوين آنكه بيشتر توضيح
 مادر و پدر عنوان قبيل از) الف: مختص عناوين -2 فرزندي عنوان و خاله دائي،
  . خواهر و برادر ، دختر ، پسر عنوان قبيل از) ب

 هيچ فرد، تغييرجنسيت باشد، شتركم عناوين از خانوادگي عنوان چنانچه
 كه معنا اين به... و دايي فرزندي، عنوان مانند. كندنمي ايجاد عنوان آن در تغييري

 اگر مثالً همچنين و شودنمي خارج فرزندي عنوان از دهد تغييرجنسيت كسي اگر
 است همچنين و شودمي محسوب او دايي همچنان دهد تغيرجنسيت فرد دايي
  ...و خاله و عمو عنوان
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 پدر عنوان مثل باشد) الف قسم (مختص عناوين از خانوادگي عنوان اگر اما
 تيجنس رييتغ پدر اگر كه است اين شودمي مطرح كه سوالي مادربودن، يا بودن
 دهد جنسيت تغيير مادر چنانچه نيز و نه يا است صادق» مادر «عنوان او بر ايدهدآ
 كه آنجايي از: گفت بايد جواب در نه؟ ا يتاس صدق قابل او بر» پدر «عنوان آيا

 عنوان اين تغييرجنسيت با پس است نطفه انعقاد لحاظ به مادري و پدري عنوان
 مطلب نيا.بالعكس و شودنمي تبديل مادر عنوان به پدر عنوان و است باقي همچنان

 به پدربزرگ عنوان تغييرجنسيت باي عني دارد جريان هم» جده «و» جد «مورد در
  .بالعكس و گرددنمي تبديل مادربزرگ نوانع

 مالك كنوني حالت ، باشد) ب قسم (مختص عناوين از خانوادگي عنوان اگر
 دهد، تغييرجنسيت پسر اگر پس. خواهر،برادر دختر، پسر، عنوان مثل است مبنا و

 تغييرجنسيت» دايي «و» عمو «،» برادر «اگر نيز و كندمي پيدا را دختر عنوان
  .شودي م تبديل» خاله «و» عمه «،»خواهر «به وانشانعن دهند،

 با او ازدواج شود تبديل مرد به و دهد تغيير را خود جنس مادر هرگاه بنابراين
 همچنان تغييرجنسيت از بعد مادر و پدر عنوان كه گفتيم زيرا است حرام دخترانش

 را مورد ناي» ...بناتكم و امهاتكم عليكم حرمت «آيه عموم همچنين و است باقي
. است موجود باشد دختر نكاح كه بودن حرام موضوع كه دليل اين به گيرددربرمي

  . است دختر هم جديد مرد براي دختر كه شد گفته پيشتر زيرا
 ،33ندارد اشكال پسرانش به داده تغييرجنسيت مرد به كه آن از پس مادر، نگاه

 استصحاب اگر دخترانش به نسبت اما و است همجنس به كردن نگاه باب از زيرا
 دو هر براي جواز اين تغييرجنسيت از پيش كه شود جاري كردن نگاه بودن جايز
  .است بالمانع كردن نگاه بود، ثابت
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 حرام پسرانش با او ازدواج شود تبديل زن به و كند تغيير پدر، جنس هرگاه و
 به او نگاه وليكن. رودمي شمار به فرزندانش پدر هنوز او كه شد گفته زيرا است
 است آن كردن نگاه بودن برجايز دليل. است جايز وي به آنان نگاه و پسران اين
 نبودن واجب و كردن نگاه بودن جايز مورد در كه نور سوره در خداوند سخن كه

  است جايز پسرانش به او نگاه كه دهدمي نشان و گيرددربرمي را او است پوشش
  .است» 34ابنائهن او «آيه اين در استثناء موارد از يكي كه چرا

 همسر با او ازدواج كه پيداست شود، تبديل مرد به و تغييركند مادر جنس اگر
 را او 35كندمي بيان را حرام ازدواجهاي كه ايآيه عموم زيرا است حرام پسرانش

 كه را فردي» ابنائكم وحالئل. . .  «آيه در ضمير كه دليل اين به گيرددربرمي نيز
  .شودمي شامل نيز كرده پيدا مرد تجنسي تازه

 حرام به بتوان است مشكل شود، تبديل مرد به و كند تغيير زن جنسيت هرگاه
 بودن جايز به حكم چنانكه ،36كرد حكم خود، پيشين مادرشوهر با او ازدواج بودن
 آن اشكال اين دليل و است مشكل برعكس و مادرشوهر اين به او كردن نگاه
 صدق مادرشوهر بر شوندمي بودن حرام سبب كه عنوانهايي زا كدام هيچ كه است
 سبب ديگري، به دو اين از هركدام كردن نگاه بودن جايز كه اين اما و كندنمي

 امام وجود اين با است شده منتفي حاضر حال در عنوان اين. باشد» نسائهن «عنوان
 مبدل مرد به و دكن تغيير پسر همسر جنس اگر«: اندنوشته تحرير در) ره (خميني
 اشكال از خالي او بودن حرام شود؟مي حرام خود سابق مادرشوهر بر وي آيا شود،
  .»نيست
  
  
  



 

١٧٩  

وان
وج

ود ن
دا

  

  1388 تابستان، نهم، شماره سومسال                        پزشكي حقوقفصلنامه

  جديد جنسيت شناسايي -8
 كه شودمي استفاده حقوقدانان نظريه و عقال سيره و قانوني مواد مجموع از

 حقوقي هويت معرف بلكه نيست صرف تاريخي واقعه يك معرف شناسنامه
 هويت مهم هاينشانه و عناصر از يكي شخص جنسيت و نام چون و تاس شخص
 مقامات شده عوض او جنسيت و نام تغييرجنسيت با كه شخصي باشدمي وي

  .نمايند اصالح جديد جنسيت با مطابق را او شناسنامه بايد نيز عمومي
  كيست؟ جديد نام و جنسيت شناسايي مرجع حال
 عام مرجع دادگستري اساسي.ق 159 صلا به استناد با طرف يك از كه چرا
 در«: احوال ثبت قانون 3 م طبق گريد طرف از و باشدمي شكايات و تظلمات
 اداره رئيس از مركب اختالف حل تيأه نام به هيئتي احوال ثبت اداره مقرهر
 بند . . . است زير قرار به اختالف حل هئيت وظايف شودمي تشكيل . . . و ثبت

 و سند صاحب جنس ثبت در اشتباه تصحيح و موهوم يا و مكرر اسناد ابطال -4
  »  . . . و ممنوع نامهاي تغيير

 و بوده تظلمات به رسيدگي عام مرجع دادگستري چون شود گفته است ممكن
 در نتيجه در و است احوالي ثبت اختالفات به رسيدگي خاص مرجع مذكور هيات

. باشدمي مذكور هيات صالحيت با ترجيح و تقدم مرجع، دو اين صالحيت تعارض
 ولي گرديده محدود احوال ثبت قانون 3 م وسيله به دادگستري عام صالحيت زيرا
 موارد تمام به نسبت مذكور تأهي صالحيت زيرا است ضعيف احتمال اين

 كارمند اشتباه از ناشي اختالف اين اوالً زيرا نيست، مسلم احوالي ثبت اختالفات
 بر مترتب حقوق و تغييرجنسيت ادعاي ثانياً و باشد اتهي صالحيت در كه نيست
 بايد قضائي هايمقام كه بوده قضايي حقوقي ماهيت داراي كامالً موضوع يك آن
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 رويه وحدت رأي در كشور عالي ديوان كه همانگونه. كنند اظهارنظر آن درباره
  .است نموده يدأيت را نظر اين 504 شماره
  
  قضاوت -9
-نمي اماميه فقه و اسالمي كشورهاي حقوقي و قانوني نظام در زن كه دانيممي

 به تبديل را خود تغييرجنسيت، با زني اگر حال. شود فتوا و قضاء امر متصدي تواند
  شود؟ قضا امر متصدي تواندمي نمايد، مرد

-مي آمده عمل به ايشان از كه استفتائاتي در شيرازي مكارم اهللا آيت حضرت

 مرد به زن يك واقعاً تغييرجنسيت با كه است اين به بسته الؤس جواب«: فرمايند
 تواندنمي گريم صورت در كه است نموده اعضاء گريم آنكه يا شودمي تبديل
  ».گردد قضا امر متصدي شرط بخش تحقق
  

  حضانت -10
» است ابوين تكليف هم و حق هم اطفال نگهداري«: داردمي مقرر م.ق 1168 م

 حضانت كه مدتي در ندارند حق ابوين از يك هيچ «ارددمي مقرر م.ق 1172 م و
 طفل م.ق 1175 م بنابر و»   . . . كنند امتناع او نگهداري از آنهاست عهده به طفل
 داشته وجود قانوني علت اينكه مگر گرفت مادر و پدر حضانت از تواننمي را

 همچنانكه دريما و پدري عنوان زيرا. ندارد وجود قانوني علت هم اينجا در و باشد
  .است باقي هم حضانت لذا است، باقي همچنان تغييرجنسيت از بعد شد گفته
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  جرأمست و شوهر اذن لزوم -11
 اجازه بدون زن برايي عمل نيچن آيا بدانيم جايز را تغييرجنسيت اصل اگر -1

  خير؟ يا است جايز شوهرش
 حق زاحمم اگر شوهر اجازه بدون كاري چنين به زدن دست گفت توانمي
 و شده محسوب شوهر اطاعت از خروج باشد، آن مانند و او از تمتع قبيل از شوهر
 نهي روايات و قرآن مدني، قانون حكم به هم نشوز و است نشوز درعنوان داخل
  .است شده

 زن حق با منافات كه صورتي در نيز تغييرجنسيت به شوهر اقدام همچنين
 حق با مزاحم اگر مرد، و زني برا رجنسيتتغيي بنابراين نيست جايز باشد داشته
  .نيست جايز باشد آن كنندهضايع يا ديگر
 به را خود كه مدتي در اجير براي آيا تغييرجنسيت جواز صورت در -2

 كار به مباشرت زن يا مرد عنوان به اجير كه شده هم شرط و داده اجازه ديگري
  خير؟ يا دهد جنسيت تغيير كه است جايز باشد داشته
 به عمل وجوب با زيرا نيست جايز فرض اين در تغييرجنسيت گفت توانمي
 اجير لذا اوست اذن بدون غير حق رفتن بين از مستلزم و دارد منافات اجاره عقد
 مگر باشد داشته منافات جرأمست حق با كه كند كاري اجاره مدت در ندارد حق
  .بگيرد اجازه او از اينكه
  

  كيفري قوانين ديدگاه از ييرجنسيتتغ آثار بررسي: بخش چهارم
  شهادت -1
 در ـ شدن مرد به تبديل و تغييرجنسيت از پس زنان شهادت اينكه خصوص در
 شود گفته بايد خير؟ يا شودمي پذيرفته ـ است شرط شاهد بودن مرد كه مواردي
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 شيرازي، مكارم صانعي، اي،خامنه ،)ره (خميني امام حضرت عظام مراجع نظر طبق
 ايجاد تغييرجنسيت جراحي عمل انجام از بعد افراد حقوقي وضعيت در تغييري
 و آثار اينكه ولو شودمي استماع مرد يك عنوان به شهادتش بود مرد اگر و نشده
  .بالعكس و دارد را مخالف جنس به مربوط عالئم
  حدود -2

 آيا شود، عفت منافي عمل مرتكب شده مرد تغييرجنسيت با كه فردي اگر مثالً
 يا و گرددمي جاري او بر الهي حدود آيا و كندمي صدق او عمل بر لواط و ناز

 تقليد مراجع شود؟مي تعزير مورد حسب به كه شده نامشروع عمل مرتكب فقط
 و 63 مواد مشخصاً و الهي حدود به راجع مبحث در كه القولندمتفق زمينه اين در

 جامعه افراد ساير با گراتدگرجنسي افراد ميان  يفرق اسالمي مجازات ق 108
  .نيست
  
  قصاص -3

 قتل به ديگري مرد توسط چنانچه شده، مرد تغييرجنسيت با كه كسي اگر
 اينكه به توجه با شود؟ پرداخت ديه تفاضل بايد قاتل قصاص براي آيا برسد،

 تغييرجنسيت با حال و بوده زن كه دانيممي و است معلوم فرد اين يقبل جنسيت
 آمده پديد نفس قصاص و وي ديه ازدياد براي موجبي كه آيدمي پديد شك اين
 قاتل به ديه تفاضل بايد و شده جاري استصحاب رسدمي نظر به نه؟ يا است

 صورت اين در معتقدند سيستاني و همداني نوري آيات حضرات. شود پرداخت
  .شود پرداخت ديه تفاضل بايد
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  ديه -4
 به كه است آثاري از يكي محض خطاي جهت به جنايت ديه پرداخت
 براساس «گردد مرد تغييرجنسيت با خانمي اگر. شودمي مترتب تغييرجنسيت

 فاضل و همداني نوري آيات حضرات تقليد، مراجع از آمده عمل به استفتائات
 زيرا نمود مطرح ادعايي عاقله عنوان به شخصي چنين عليه تواننمي لنكراني
 و گيرندمي قرار عاقله جزو ارث طبقات رتيبت به مادري و پدري ذكور بستگان
  ».معافند حكم اين از زنان

  
  نتيجه

 اشخاص ازي كي يرو بر است ممكن عمل در تغييرجنسيت يا و اصالح عمل
  : رديگ انجام ريز

 پوست ليكن دارد آلت يك تنها بدن در كه شودمي انجام كسي روي بر يا) 1(
 واقعي صورت تا شودمي برداشته را پوست اين جراحي عمل با و پوشانده آنرا
 دو هر كه شودمي انجام كسي روي بر جراحي عمل اين يا گردد، آشكار آلت
 از يكي اينصورت در) را زن تناسليآلت هم و مرد تناسلي آلت هم (دارد را آلت
 آن صاحب و كند رشد و شده تقويت ديگر آلت تا كنندبرمي ريشه از را دو اين
 وجههيچ به اول شخص روي بر جراحي عمل. كند لعم خود وظيفه به

 پوشش يا پرده كه است واقعيتي كشف باب از بلكه آيدنمي شمار به تغييرجنسيت
 اينكه مگر ندارد، وجود عمل اين بودن واجب يا حرام براي يدليل و پوشانيده آنرا

 كه شود ترك او از واجبي يا بيفتد حرام در شخص شود سبب جراحي عمل ترك
 انجام را جراحي عمل كه است واجب او بر واجب مقدمه باب از اينصورت رد

  .دهد
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 نيز شودمي گفته) جسمي خنثاي (آن به كه دوم شخص جراحي عمل مورد در
  .ندارد وجود وي جنسيت اصالح همان يا تغييرجنسيت عمل بودن حرام بر يدليل

 آلت يك نهات كه شودمي انجام فردي روي بر تغييرجنسيت عمل يا و) 2(
 در نقصي گونه هيچ و آيدمي شمار به زنان يا مردان زمره از و دارد تناسلي
 است تغييرجنسيت خواستار رواني داليل به ولي ندارد وجود وي تناسليآلت

 شده ابراز ريز نظرات و وجودداشته نظر اختالف مورد اين در) رواني خنثاي(
  :است
  مطلق مشروعيت -1
  مطلق ممنوعيت -2
   مشروط مشروعيت -3
 كه چرا است ترعلمي و تربرگزيده و داشته كثيري طرفداران اخير نظريه كه

 سوم نظريه بر شده مشهور تغييرجنسيت عنوان به پزشكي علم در كه موضوعي
 استانداردهاي تمام رعايت با كه صورتي در تغييرجنسيت بنابراين. است ترمنطبق
 منطبق حقوق اصول و قواعد با شود مانجا متخصص تشخيص برحسب پزشكي روز
 پزشكان كه شودمي گفته همچنين. نيست مغاير حسنه اخالق و عمومي نظم با و

 به توجه با بنابراين. منحرفان نه آورندمي شمار به بيماران جزء را افراد گونه اين
 مريض كننده تشويق احاديث و امكان حد تا درد درمان لزوم بر مبني عقالء سيره
 خنثاي (گروه اين تغييرجنسيت كه گرفت نتيجه توان مي طبيب به مراجعه يبرا

 پزشك تشخيص به البته. (باشدمي مجاز و مشروع) سكسوال ترانس يا رواني
 جلد انتهاي در نيز خميني امام). خبره اهل به رجوع باب از اعتماد قابل متخصص

 جنس به اعتقاد رواني، لحاظ از كه بردمي نام بيماراني از تحريرالوسيله كتاب دوم
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 در البته اند،كرده اعالم بالمانع را افراد گونه اين تغييرجنسيت كه دارند مخالف
  شود يدأيت متخصص پزشكان از گروهي سوي از كه صورتي

 كه هستند افرادي آن و است نامشروع افراد گروه يك تغييرجنسيت تنها و )3
 مطابق شانرواني جنسي گرايش با اآنه بدن جنسي عالئم و نداشته جنسي مشكل
 شرع و اجتماعي نظم و حسنه اخالق مخالف افراد اين تغييرجنسيت كه چرا است،
 سوگيري كه دهندمي قرار منحرفان زمره در را افراد از گروه اين پزشكان و. است
  .ندارند خاصي رواني اختالل و است شده انحراف دچار آنها جنسي
 جنسيت براساس بايد) رواني خنثاي (سكسوال نسترا افراد شرعي لحاظ از

  .بپردازند شانشرعي وظايف انجام به شانظاهري
 تغييرجنسيت پزشكي استانداردهاي مطابق كه شخصي ايران موضوعه حقوق در
 تا كرده ذيصالح هايدادگاه از را خود شناسنامه اصالح تقاضاي كه دارد حق داده
  .رددگ درج او جديد نام و جنسيت اينكه

 به نسبت حضانت حق جراحي عمل انجام از بعد خواهدگرجنسيت والدين
 عمل از بعد پدر) ره (امام فرموده طبق ولي. دهندنمي دست از را خود فرزندان

 مادر و داده دست از را فرزندش به نسبت واليت حق زن به تبديل و تغييرجنسيت
  .شد نخواهد مزبور حق صاحب جراحي عمل انجام از بعد نيز

 و ديات و حدود قصاص، ارث، چون اموري در عظام مراجع نظرات برطبق
 از قبل جنسيت (شد خواهد رفتار فرد واقعي جنسيت براساس مهريه و شهادت
 تلقي معيار او ظاهري جنسيت شرعي تكاليف و احكام حيث از ولي) تغيير
  .گرددمي

 به پيشنهاداتي» يتتغييرجنس «متقاضي افراد وضعيت اصالح و بهبود منظور به
  :شودمي ارائه زير شرح
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 افراد حقوقي وضعيت تعيين راستاي در مناسب قوانين تصويب -1
 خواستار فرد يا رواني خنثاي سكسوال، ترانس (خواهدگرجنسيت
  )تغييرجنسيت

 زيستي، هايپديده از اعم مزبور، تمايل در ثرؤم عوامل شناختن -2
 .. و اجتماعي رواني،

 متقاضي افراد اطالعاتي بانك گسترده تمسيس يك اندازيراه -3
 .كشور كل دادن قرار پوشش تحت جهت تغييرجنسيت

 اعمال حسن بر نظارت منظور به بازرسي واحد تشكيل -4
 .احتمالي هايسوءاستفاده از جلوگيري و تغييرجنسيت

 ترانس بيماران از حمايت انجمن «عنوان تحت انجمني سيسأت -5
 »سكسوال

 شناختيروان وضعيت مالحظه هتج هاييپژوهش از حمايت -6
 .جراحي عمل انجام از پس خواهدگرجنسيت افراد
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