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 چكيده

و جراحي اين امكان فراهم شده است كه جنسيت افراد از  با پيشرفت دانش پزشكي
تغيير يابد و اين امر نه تنها در مورد بيماراني چون  مونث به مذكر و بالعكس

دراين اثر به . راد سالم نيز قابل انجام استگيرد، بلكه در مورد اف صورت مي )ها دوجنسي(
كند  بررسي احكام و آثاري كه تغيير جنسيت در روابط نسبي وسببي افراد، ايجاد مي

و در . طور كلي جنسيت فعلي فرد مالك تعلق تكاليف است هب. پرداخته شده است
ق حسب صورتي كه فرد مذكور سابقاً ازدواج كرده باشد به محض تحقق تغيير، عقد ساب

ها از  تغيير جنسيت زن به مرد سبب سقوط تمام عده. شود و يا منفسخ شرايطي يا باطل مي
  .شود و شوهر ملزم به پرداخت كامل مهريه اوست او مي

  
  واژگان كليدي

  تغيير جنسيت، دو جنسي، ترنسكشوال، نكاح
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  بررسي فقهي حقوقي تأثير تغيير جنسيت زوجين در عقد نكاح

،  شود هاي جديدي مي علم و تكنولوژي هر روز باعث پيدايش پديده پيشرفت
نظران  دانان و صاحب روند رو به رشد اين تحوالت به نحوي است كه هنوز حقوق

در فكر ارزيابي و تحليل حقوقي موضوعي هستند، كه علم پزشكي موضوع 
يده تغيير يكي از اين موضوعات پددهد  مستحدثه ديگري را در مقابل آنها قرار مي

 1.جنسيت است

توانند با تغيير عاليم و مميزي جنسي  پزشكان امروزه در پرتو علم پزشكي، مي
هاي جنس مخالف را در آنها  اشخاص، جنسيت آنها را تغيير داده و عاليم و نشانه

كند  با توجه به نقشي كه تغيير جنسيت در زندگي شخصي افراد ايفا مي. قرار دهند
استانداردهاي پزشكي تغيير جنسيت دهد، از حالت پريشاني و چنانچه شخص طبق 

گردد، اما در صورتي كه  افسردگي خارج شده و به حالت آرامش طبيعي بازمي
، شخصي فرد بدون ضرورت پزشكي باشد علت تغيير جنسيت، صرفاً تمايالت

 عبدي، اصغري آقمشهدي؛( .مشكالت جسماني و رواني وي مضاعف خواهد شد
 )2ص ،.ش1390

 تغيير كليه ب زن يا مرد جنسيت و هويت كه است اين جنسيت تغيير از مقصود

 از اطالق شايد )2ص ،.ش1387 عبدي، اصغري آقمشهدي؛؛ 43ص ،.ش1382خرازي، (كند 

 در زمين روي هاي انسان تمام كه شود متبادر ذهن به گونه اين بحث مورد موضوع
 باشد، داشته خود جنسيت تغيير به ميل كه كس هر و باشند مي جنسيت تغيير معرض

 پزشكي علم در تاكنون آنچه ولي گيرد؛ قرار جنسيت تغيير عمل موضوع تواند مي

 تغيير توانند موضوع مي افراد از گروه دو كه است اين دارد رويه بوده است و سابقه

 اند و به شده خنثي ناميده فقه در كه كساني گروه نخست، :قرار گيرند جنسيت
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 .باشند مي زنانگي با هم و مردانگي جنسي عاليم داراي كه اطالق دارد كساني
  )67ص ،.ش1384پور،  سرچشمه(

 تمايالت و گرايشات با آنها بدني جنسي عاليم كه هستند كساني دوم گروه

 مشهور خنثي رواني به گروه معارضند؛ اين هم با دو اين و نيست آنها موافق جنسي

 در موضوع سابقه به توجه با بنابراين )2، ص.ش1387 بدي،؛ عاصغري آقمشهدي( .اند شده

 به كه گيرند مي قرار اين درمان معرض در افرادي:  گفت توان مي پزشكي علم

 پزشك و داشته باشند جنسي مشكل دو، هر يا و رواني يا جسمي لحاظ از نوعي

  .دهد تشخيص مناسب آنها وضعيت بهبود براي را جنسيت تغيير متخصص
ن بررسي پديده تغيير جنسيت نه تنها از ديدگاه علم پزشكي، بلكه به بنابراي

  . لحاظ فقهي و حقوقي نيز حايز اهميت است
  

 مفهوم تغيير جنسيت و انواع آنـ  الف

است،  اولين فقيهى كه در اين زمينه مسايلى را بيان داشته: شايد بتوان گفت
احكام تغيير جنسيت  شمسى، 1342 سال است كه حدود) ره( حضرت امام خمينى

يكي از محققين حوزه  .است را در جلد دوم تحريرالوسيله به رشته تحرير درآورده
تغيير «: نويسد در اين زمينه مي )2، ص.ش1379(نيا  علميه، حجت اإلسالم كريمي

با  x )اسپرم(فيزيولوژى تعريف خاصي دارد، زماني كه سلول نر  جنسيت از نظر
فرزند به وجود آمده در آينده، دختر خواهد  گردد، ب ميتركي) اُوول(تخمك زن 

كه . خواهد بود با تخمك زن تركيب شود، فرزند آينده، پسرy  بود و اگر اسپرم
م ئعال ريز، با ترشحات خود، هاي بدن، بيضه و برخي غدد درون البته ساير ارگان

م اين جنس هايى نيز در جنس ماده، عالئ سازند و هورمون جنس مذكر را ظاهر مى
ها كم ترشح شود يا اصالً ترشح نشود، چه  چنانچه اين هورمون. گرداند مى را ظاهر
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، »دو جنسى«مخالف، در وجود فرد ظاهر گردد كه به اين افراد،  بسا عالمت جنس
  ».گردد اطالق مى »خنثى«

اين افراد داراى آلت مردانه و آلت زنانه هستند، و در مواردى افراد خنثى، فاقد 
اين افراد در واقع يا مذكر و يا مونث هستند و جنس سوم . آلت هستند دو هر

چنانچه عمل يكى از اين دو آلت تناسلى، در شخص خنثى . شود محسوب نمى
ملحق خواهد بود و در مواردى با انجام آزمايشات،  بيشتر باشد، فرد به همان جنس

هر دو آلت تناسلى به رد ولى گاهى كارك سازند جنسيت غالبِ فرد را مشخص مى
ندارد كه از آن در لسان فقه به  كدام بر ديگرى غلبه صورت تساوى بوده و هيچ

 به گفته پزشكان، اغلب )233ص ،.ش1383، شهيد اول( .شود تعبير مى» خنثاى مشكل«

براي . شوند ها صاحب فرزند مى ها عقيم هستند و تنها موارد كمى از آن دو جنسى
 .جنسيت، قايل شويم له بايد تفكيك روشني ميان انواع تغييرأستر اين م تبيين ساده

  :طور كلي تغيير جنسيت بر چهار نوع است به
  

  افراد سالم تغييرجنسيت در مورد. 1
اين افراد از نظرجسمي و روحي مشكلي ندارند و چنانچه بخواهند، تغيير جنسيت 

و پزشكان اساساً اين شوند؛  دهند، با ممنوعيت آن از سوي جامعه پزشكي مواجه مي
از سربازي يا بعضي  ممكن است، به قصد فرار: كه ، چرادهند عمل را انجام نمي

، كه البته ، درخواست تغييرجنسيت صورت گيردپريشي مسائل موهوم يا روان
  )45، ص.ش1389نيا،  كريمي(. مورادش نادر است

 

  افراد خنثي يا دوجنسي تغييرجنسيت در مورد. 2
 2»هرمافروديت«به هر دوجنس را دارا هستند، در علم پزشكي  عاليماين افراد كه 

بيماري دوجنسي يا هرمافروديسم نوعي ناهنجاري هورموني است كه در . مشهورند
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هاي  تواند تحت تأثير هورمون دهد، كه مي دوران تكامل جنين در رحم مادر رخ مي
ي وي در دوران بارداري مادر يا برخي داروها و مواد شيميايي مورد استفاده از سو

روموزومي در جنسي و گاهي تغييرات ژنتيكي و ك اختالالت هورموني. ايجاد شود
اللهي، عمراني،  عباسي، آيت(. اين اشخاص ديده شده كه شدت آنها متفاوت است

 اين نوع تغييرجنسيت از )4ص ،.ش1390عبدي، اصغري آقمشهدي؛؛ 60ـ59، ص.ش1382
با توجه به اينكه در ايران . ش جراحي شايع بوده استسابق، يعني از زمان پيداي

هزار دوجنسي وجود داشته و اين آمار روبه فزوني است، وضع  5 تا 3حدود 
در بسياري از كشورها از  3.باشد قوانيني خاص در اين زمينه بيش از پيش مهم مي

در امروزه  4.جمله بلژيك، ژاپن و تركيه ضوابطي خاص در اين زمينه وجود دارد
اند، با  ، متخصصين امر موفق شدهت علم پزشكي در باب پيوند اعضاءپرتو تحوال

اعمال جراحي، اين افراد را به يكي از دو جنس مذكر و يا مؤنث ملحق كرده و 
 5.هاي حقوقي ناشي از آن برهانند آنها را از انزواي اجتماعي و محدوديت

اي را كه  لهأستحدثه، اولين مسدر تحريرالوسيله در باب امور م )ره(امام خميني 
، .ش1364(امام . است كنند، بحث جواز يا عدم جواز شرعي تغيير جنسيت مطرح مي

زن و بالعكس حرام  جنسيت مرد به آن است كه تغيير ظاهر«: فرمايند مي )627ص
 نث نيز حرامؤهمچنين تغييرجنسيت خنثي به يكي از دو جنس مذكر يا م .نيست

ايشان درمورد افرادي كه از : فتواي امام حول دو محور است در واقع» .باشد نمي
جنسيت  تغيير«: فرمايند دهند، مي نظر ظاهر جسمي سالم هستند و تغيير جنسيت مي

كنند  ها صحبت مي جهت ديگر درمورد خنثي و يا دوجنسي و از» آنها حرام نيست
له جواز را أك و مسدوگروه راتفكي امام اين. دانند مي آنها راجايز جنسيت و تغيير

جنس الرجل بالمرأه  تغییر هحرم عدم الظاهر«: در مورد هر دو گروه بيان كرده است
. »...بأحد الجنسین بالعمل وبالعکس، و کذا لایحرم العمل فی الخنثی لیصیر ملحقاً 
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سالم را في حد نفسه  ها و افراد جنسيت خنثي صراحت، تغيير هرحال امام با در
  )67ص ،.ش1389 ،نيا كريمي(. اندد جايز و ممكن مي

گاهي ممكن است، شخص فاقد هرگونه آلت تناسلي باشد؛ فقهاي شيعه مانند 
ي ، داخل در بحث افراد خنث، احكام اين بيماران رامرحوم شهيد اول و شهيد ثاني

و يا طرق شرعيه ديگر الزم » قرعه«، از طريق دانسته و تعيين  جنسيت آنها را
اوالً خنثي كسي است : توان گفت بنابراين مي )233ص ،.ش1383 ول،شهيد ا(. دانند مي

كه يا داراي هر دو آلت تناسلي باشد و يا فاقد هر دو آلت است، كه فقهاي شيعه 
 .اند مطرح و بررسي كرده» ميراث الخنثي«احكام فقهي هر دو را، تحت عنوان 

  )4، ص.ش1379نيا،  كريمي(
 

  تال به اختالل هويت جنسيافراد مب تغييرجنسيت در مورد. 3
اين افراد از نظر ظاهر و فيزيك بدني سالم هستند، ولي ازنظر رواني خود را متعلق 

يا  6يت در علم پزشكي ترنس سكشواليسمعدانند، اين وض جنس مخالف مي به
ترنس سكشواليسم نوعي اختالل روانپزشكي . شود گفته مي 7اختالل هويت جنسي

ژي هورموني و فرمول كُروموزومي جنسي فرد با هم است كه آناتومي، فيزيولو
باشد، اما از  هماهنگ بوده و ظاهر جنسي فرد هم، مطابق فرمول ژنتيكي وي مي
لذا مطابق  8.لحاظ رواني جنسيت خود را قبول نداشته و از آن ناراضي است

كنند  رود، رفتار نكرده، و سعي مي جنسيت و الگوي رفتاري كه از آنها انتظار مي
رفتار جنس مطلوب خود را تقليد كنند، در صورتي كه در حالت معمولي، افراد 

كالنتري، كيومرث؛ ( .رسند مطابق جنسيت بيولوژيكي خود به هويت جنسي مي
 )79، ص.ش1390صيبه، ابراهيمي، ن

علت «: نويسد در اين زمينه مي) 4، ص.ش1386( يكي از محققين، دكتر طيراني
وني است كه در بدن مادر در زمان بارداري توليد شايع اين بيماري در هورم
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طور كلي حوادث ناگواري كه  خانواده و به يطالق، فوت يكي از اعضا. شود مي
شوند،  كنند، باعث ترشح هورمون و تغيير محيط رحم مي براي زن نگراني ايجاد مي

زياد كه ترشح  طوري به. گذارد كه در نتيجه بر روي نحوه رشد مغز جنين تأثير مي
در دوران بارداري در مغز جنين دختر، هسته اوليه مردانگي و در  9تستوسترون

  ».آورد وجود مي  صورت كاهش آن در جنين پسر، گرايش زنانگي را به
، مورد آنها است كه گفتگو در افراد محوريت بحث نيز، در مورد همين

. ورده استوجود آ در كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان، به هاي فراواني جنجال
اند، و  نفر در ايران تغيير جنسيت داده 500براساس يك آمار غيررسمي تاكنون 

كه  10دهد اكنون نيز هر ماه چهار عمل جراحي تغيير جنسيت در ايران روي مي هم
هزينه بودن  يكي از آنها مربوط به بيماران خارج از كشور است، كه به دليل كم

يا و كشورهاي عربي به ايران مراجعه اين عمل در كشور از اروپا، شرق آس
اند، گرايشات جنسي روانِ اين  متخصصين علم پزشكي تاكنون توانسته .كنند مي

درماني، با ظاهر فيزيكي آنها منطبق سازند و در  بيماران را از طريق هورمون
صورت عدم انطباق، عاليم جنسيتي بدن را، از طريق جراحي تغيير و عاليم 

. ، در بدن فرد قرار دهندرا كه روان شخص با آن منطبق استمصنوعيِ جنسيتي 
  )107ص ،.ش1383، رضا باريكلو، علي(
  

  تغييرجنسيت به منظوركشف جنسيت. 4
، مطرح و »تحريرالوسيله«را در كتاب  اين نوع تغيير جنسيت )ره( امام خميني

ست، ا اند، به اين شرح كه گاهي اوقات، جنسيت واقعي شخص نهفته بررسي نموده
، مردانه است و در واقع عالمت ، اما جنسيت واقعي شخصالظاهر زن است كه علي
جنسيت آنان، به  مذكر، درون حفره شكمي مخفي شده است كه تغيير جنسيت

  .آشكار شدن جنسيت است منظور كشف يا
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  ثير تغيير جنسيت زوجين در عقد نكاحأت ـ ب
يك كد نكاح، بايد قايل به تفدر بررسي حقوقي تأثير تغيير جنسيت زوجين در عق

هاي قبل بررسي نمود، لذا به  ثير آن را در هر يك از نمونهأشد، و جداگانه ت
زماني كه زوجين هم از  :نوع اول. 1: پردازيم بررسي موضوع در نوع اول، مي

لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي سالم هستند و بنابر اختيار و خواست خود 
 ،.ش1383، باريكلو( شود دهند، عقد باطل نمي ر جنسيت ميانفرادي يا اجتماعي تغيي

در زمان انعقاد نكاح، طرفين ظاهراً داراي جنسيت مخالف هم : ؛ چون)112ص
اند و با توجه به حجيت ظواهر، دليلي بر بطالن نكاح وجود ندارد و نكاح در  بوده
نسيت انجام انعقاد صحيح واقع گرديده است، ولي در خالل مدت، تغيير ج ي همرحل

اند و اقتضا و امكان بقاي عقد از ميان  شده و دو جنس مخالف، همجنس شده
  )115ص ،.ق.ه 1415مومن، ( .رود مي

عقد نكاح يا به فسخ يا به طالق و يا به بذل  11،قانون مدني 1120بنابر ماده 
طرق انحالل يك عقد با بطالن آن متفاوت . شود مدت در عقد موقت منحل مي

شهيدي، ( .قد در ماهيت امر، يا صحيح است يا باطل و يا غيرنافذاست، يك ع
، عقدي كه باطل است از ابتدا باطل بوده و درآينده نيز خواهد بود )87ص ،.ش1377

، اثر قهقرايي دارد و عقد صحيح، عقدي است كه از ابتدا صحيح بوده و و بطالن
فسخ،  .2، )تفاسخ(اقاله  .1: شوند اين عقود به سه سبب منحل مي. باطل نخواهد شد

اقاله يك عقد، توافق و اختيار  )54، ص.ش1377 شهيدي،( .)حكم قانون(انفساخ  .3
طرفين، در برهم زدن عقد است و در عقود الزم و عقودي كه از سوي طرفين 

لذا از ميان عقود الزم صرفاً عقود نكاح، وقف و ضمان . باشند، جاريست جايز مي
، برهم زدن عقد بنابه فسخ يك عقد نيز )38ص ،1374 اتوزيان،ك(. پذير نيستند اقاله
آن  ي ه، فسخ يك عقد با اقال)35ص ،.ش1374 ،نكاتوزيا(يكي از طرفين است  ي هاراد
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اول اينكه در اقاله دو اراده نقش دارد، ولي در فسخ تنها يك : دو فرق اساسي دارد
لي اقاله هم در عقود اراده و ديگر اينكه فسخ صرفاً مخصوص عقود الزم است و

  .الزم و هم در عقود جايز، جاري است
، فوري است و چنانچه اعمال حق فسخ، 12قانون مذكور 1131 با عنايت به ماده

حق فوراً پس از اطالع از موضوع، از حق فسخ خود استفاده نكند، حق مذكور  ذي
جنسيت دهد،  بنابراين بر طبق اين ماده اگر يكي از زوجين تغيير. ساقط خواهد شد

ولي ديگري بعد از اطالع از موضوع به سبب ايجاد حق فسخ، عقد نكاح را فسخ 
ناممكن است ، كه عقالً و شرعاً نكند، قاعدتاً بايد نكاح به حال خود باقي باشد

  13).ممنوعيت ازدواج دو همجنس با يكديگر(
پسران  اگر آميزش با«: فرمايند در بيان فلسفه حرمت لواط مي) ع(امام صادق 

شد و  شدند و اين موجب قطع نسل بشر مي حالل بود، مردان از زنان بي نياز مي
 )252، ص4، ج.ق.ه1409 حر عاملى،( .»آورد مفاسد زياد اخالقي و اجتماعي به بار مي

، حق )انفرادي يا اجتماعي(با تغيير جنسيت زوجين : توان گفت بنابراين نمي
. رسد عقد نكاح منفسخ شود ي به نظر ميشود، ول فسخي براي ديگري ايجاد مي

 ي هصورت قهري و خارج از اراد هانفساخ يك عقد ب )5، ص.ش1383 باريكلو،(
و در زمان وقوع اتفاق و يا انون در موارد از پيش تعيين شده طرفين، بنابر حكم ق

گيرد و چون اساس و مقتضاي بقا و استمرار عقد، از  اي خاص، صورت مي حادثه
لذا با توجه به فحواي قانون مدني در باب  14.شود ود، عقد منحل مير ميان مي

خالل مدت آن،  كه انتفاء موضوع قرارداد در 15مانند عقد اجاره ـانفساخ عقود 
با  ـ )36، ص.ش1377كاتوزيان، ( .يكي از موجبات انفساخ عقد محسوب شده است

مخالفت در (نكاح تغيير جنسيت يكي از زوجين نيز مقتضاي بقا و استمرار عقد 
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عبدي،  ،اصغري آقمشهدي(. شود رود و عقد نكاح منفسخ مي ، از بين مي)جنسيت
  )4، ص.ش1387

اگر جنسيت زن و شوهر هر دو تغيير كند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم 
شود، ولي اگر تغيير جنسيت زوجين،  عقد نكاح، بنا به توضيحات قبل، منفسخ مي

اي نكاح آنان ترديد است، هر چند حكم هر كدام از زن و همزمان باشد، در بق
حكم شوهر بر زوجه پيشين و حكم زوجه بر : كند، بدين معني كه شوهر تغيير مي

در صورت (شود، در بقاي عقد نكاحِ اين زن و شوهر  شوهر پيشين مترتب مي
 خميني،(يكي قائل بر بقاي نكاح است : دو نظر موجود است) همزمان بودن تغيير

اين است كه هر  ، صرفاًحقيقت اعتبار نكاح: ، با اين استدالل كه )627، ص.ش1364
پس اين دو، زن و شوهرند و نكاح به . باشد كدام از آن دو، همسر ديگري مي

لذا هر كدام از زن و . معناي همسري هر يك از اين دو براي ديگري، باقي است
و احكام خاصي نيز، بر آن مترتب  شوهر، خصوصيت تكويني خود را حفظ نموده

، اگر جنسيت زن و شوهر، در يك زمان بنابراين) 32ص ،.ش1386 فتحي،( .شود مي
پذير خواهد بود و اگر دليلي بر رفع اين  تغيير كند، بقاي زوجيت اين دو امكان

شود و اقتضاي استصحاب، بقاي  زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جاري مي
  )115ص ،.ق.ه 1415 ،نموم( .زوجيت است

لفان در توجيه اين نظر، حقيقت ازدواج، چيزي غير از ؤبه نظر برخي ديگر از م
اعتبار زوجيت هر يك نسبت به ديگري، نيست و از آنجا كه هر يك از طرفين، 

شود،  ويژگي طبيعي و تكويني خاصي دارند، بر هر كدام احكام خاصي مترتب مي
بقاي زوجيت اعتباري، : ن تغيير جنسيت دهند، چوناز اين رو وقتي زوجين هم زما

امري ممكن است و دليلي بر از بين رفتن آن نيست، مقتضاي استصحاب، بقاي 
 )7ص ،.ش1390 عبدي، ،اصغري آقمشهدي ؛107، ص.ق.ه1416 طباطبايي،(. زوجيت است
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، همسر يكديگر شدن حقيقت اعتبار نكاح كه: اين مطلب با اين اشكال مواجه است
در ازدواج عالوه بر نسبت زوجيت ميان طرفين، : به اين معنا كه. ن و مرد استز

مهم اين است كه، اين مرد، شوهر باشد براي زني كه همسر اوست، كه در 
ميان اين : گويند، يعني اصطالح منطق، به آن نسبت اضافه غيرمتشابه االطراف مي

طرف ديگر نسبتي  دو، فقط از يك طرف، نسبت خاص وجود داشته باشد و از
طرفه است برخالف رابطه برادري، كه  باقي نماند، مانند رابطه پدري، كه صرفاً يك

لذا رابطه زن و شوهر، كه از نوع غيرمتشابه االطراف است، . امري دوطرفه است
رود و طرفين براي ادامه زندگي و رابطه زناشويي،  بعد از تغيير جنسيت، از ميان مي

  )6، ص.ش1379نيا،  ؛ كريمي114ص ،.ق.ه1415 ،مومن(. جديدي هستندنيازمند عقد نكاح 
يك، از  اي مشخص باشند كه هر گونه لذا شرط است كه زوج و زوجه به

 )87ص ،.ش1377سال  ،نكاتوزيا( .ديگري با اسم يا وصف يا اشاره، تميز داده شود
شناسايي بنابراين لزوم . شود اغراض عقالً با اختالف زوجين، مختلف مي: زيرا

باشند، به خالف باب بيع  زوجين در باب نكاح، مثل دو عوض در ساير عقود مي
به اين ترتيب انشا در عقد . گيرد كه غرض به شخص مشتري يا بايع تعلق نمي

گيرد تا استصحاب علقه نكاح صحيح  گاه مردد بين زن و مرد قرار نمي نكاح، هيچ
وهر آن زن و آن شخص به عنوان زن باشد؛ بلكه به ويژگي اين شخص به عنوان ش

گيرد و اين خصوصيت به خاطر تبديل شدن آن دو نفر، باقي  اين مرد، تعلق مي
  )57ص ،.ش1369 ،صفايي( .نيست

رود، زيرا زن  بنابراين، حقيقت زوجيت مذكور، با تغيير جنسيت قطعاً از بين مي
، با توجه چنينهم )34ص ،.ش1383مؤمن قمي، (. و مرد در زوجيت موضوعيت دارند

هاي  به تعهدات متفاوت هر يك از طرفين و موضوعيت داشتن شرايط و ويژگي
 يكه اين تفاوت ذاتي و واقعي بوده و اقتضا: توان گفت هر يك براي ديگري، مي
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تابعيت عقد، از قصد طرفين و لزوم توافق قصد طرفين درباره نوع عقد و موضوع 
تحميل تعهدات : جنسيت، نكاحي باقي نماند، زيراباشد؛ كه بعد از تغيير  آن، اين مي

زوج بر مرد فعلي و تعهدات زوجه بر زن فعلي، امري است كه هيچ كدام از طرفين 
لذا قول  )112ص ،.ش1383؛ باريكلو، 114ص ،.ق.ه1415 ،مومن(. اند آن را قصد نكرده

 طور در صورت تغيير جنسيت زوجين به(نزديك به صواب، اين نظريه است كه 
در تحريرالوسيله، ديدگاه  )ره( هر چند حضرت امام. شود نكاح منفسخ مي) همزمان

: نويسند در ادامه مي )627ص ،.ش1364(اند، ولي ايشان  بقاي نكاح را برگزيده
اگرچه احوط آن است كه دوباره ازدواج كنند و زن فعلي با غير مردي كه قبالً «

  16.»ازه هر دو طالق واقع شودزن او بوده، ازدواج نكند مگر آن كه با اج
ثير تغيير جنسيت زوجين، در عقد نكاح در أدر بررسي حقوقي ت :نوع دوم. 2

اين فرض كه احد از زوجين عاليم جنسيتي هر دو جنس را با هم داشته باشد و به 
 ،ق.ه 146 ،طباطبايي(شود  عقد مذكور باطل مي: توان گفت تعبيري خنثي باشند، مي

غالب بودن عالمت جنسيتي يك  ي هحد از زوجين برمبناي امارا: كه ؛ زيرا)50ص
شود  جنس بر ديگري، اقدام به ازدواج نموده بود، حال با تغيير جنسيت معلوم مي

تر بوده و در زمان وقوع عقد، در  كه عاليم جنسيتي جنس جديد، در وي غالب
ي موجب تعيين و تشخيص عاليم جنسيت غالب اشتباه شده است كه چنين اشتباه

نقش جنسيت در نكاح، چنان اساسي و مهم است كه : گردد؛ زيرا بطالن عقد مي
شود و اشتباه  ماهيت عرفي موضوع قرارداد، محسوب مي: توان گفت عرفاً مي

؛ 107ص ،.ش1377شهيدي، ( .شود چنين ماهيتي، موجب بطالن نكاح مي ي هدربار
  )7ص ،.ش1383 ،باريكلو
: ه يكي از زوجين، ترنس سكشوال باشد؛ يعنيدر فرض ديگر ك :نوع سوم. 3

جنس  از نظر ظاهر و فيزيك بدني سالم، ولي از نظر رواني، خود را متعلق به
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اين شخص، عاليم جنسي يك جنسيت وجود دارد و  در بدن: مخالف بداند؛ چون
ظاهر در اين است؛ كه عاليمِ معرّف جنسيت، شخصي هستند؛ لذا عرفاً اشتباهي رخ 

نكاح در زمان اعقاد، صحيح بوده و با تغيير جنسيت، : توان گفت ت و مينداده اس
تشخيص جنسيت، : اما اين نظر خالي از اشكال نيست، زيرا 17.شود نكاح منفسخ مي

ها، شكل مغز  بلكه تعداد كروموزوم گيرد؛ صورت نمي عاليم جنسي ظاهري تنها با
 ،.ش1383 ،باريكلو( 18.رندثؤهاي جنسي روان او نيز، در تعيين جنسيت م و گرايش

  )54ص ،.ش1387 ،عبدي، ؛ اصغري آقمشهدي7ص
توان نكاح را از ابتدا صحيح تلقي كرد و تغيير جنسيت را، موجب  لذا مشكل مي

انفساخ آن دانست، بلكه به سبب فقدان شرط اساسي صحت نكاح در زمان انعقاد 
اختالف : ؛ زيرا كهنمايد آن، عقد باطل و كشف از بطالن آن از زمان انعقاد مي

 ،.ق.ه1416طباطبايي، (. واقعي جنسيت طرفين، در نكاح، شرط صحت قرارداد است
و در نتيجه اگر معلوم شود  )113ص ،.ش1383 ؛ باريكلو،36ص ،.ش1369 ؛ صفايي،50ص

كه اين اختالف وجود ندارد و ازدواج بين دو همجنس منعقد شده، روشن است كه 
طور كه  همان )44، ص.ش1377كاتوزيان، ( .وده استعقد از همان ابتدا باطل ب

حكم به  با پسرعمويش، مربوط به نكاح شخصي ي هدر پروند )ع( حضرت امير
جدايي آن دو، از هم نمود و شخص را ملحق به جنس مذكر دانست، در حالي كه 

بود، موضوع مهر و ساير مسائل حقوقي قابل توجه  اگر نكاح نافذ و صحيح مي
لذا چون اين افراد، بعد از ازدواج مبادرت به  )286، ص.ق.ه1426رّ عاملي، ح(. بود مي

اند، بايد ديد اين عمل در واقع تغيير جنسيت بوده و يا كشف  عمل جراحي نموده
دهد؛ كه  شود، تحقيقات انجام شده از اين اشخاص، نشان مي جنسيت محسوب مي

جنسيت سابق، احساس  آنها از ابتداي دوران بلوغ، مشكل جنسي داشته و در
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لذا اين عمل جراحي، به نوعي كشف جنسيت  19.اند كرده آرامش و اطمينان نمي
  .گردد، بنابراين نكاح اين گروه نيز، باطل است آنها، تلقي مي

در فرضي كه تغيير جنسيت به منظور كشف جنسيت صورت  :نوع چهارم. 4
ت، اما جنسيت واقعي است و به ظاهر زن اس جنسيت واقعي شخص نهفته گيرد، مي

مذكر، درون حفره شكمي مخفي  شخص، مردانه است و در واقع، عالمت جنس
. شدن جنسيت است آشكار جنسيت آنان به منظور تعيين يا شده است كه تغيير

در اين مورد نيز به استناد وجوه پيشين، با توجه به اينكه  )65، ص.ش1382، باريكلو(
باشد، عقد نكاح  واقعي جنسيت طرفين مي شرط اساسي در صحت نكاح، اختالف

اند و  در زمان نكاح در واقعِ امر، زوجين هم جنس بوده: باطل است؛ چرا كه
  .اقتضاي موضوع، بطالن عقد است
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  نتيجه
لحاظ مباحث ه ، نه تنها از ديدگاه پزشكي، بلكه بأله تغيير جنسيتبررسي مس

اين مباحث در گذشته نيز، كم و بيش  گرچه. باشد حقوقي نيز حايز اهميت مي
وجود داشته است، ولي اكنون با پيشرفت تكنولوژي و علم پزشكي، ابعاد 

لذا در بررسي ابعاد فقهي و حقوقي تغيير . تري در فراروي ما گشوده است گسترده
  :برداري است جنسيت زوجين و تأثير آن در عقد نكاح، نتايج زير قابل بهره

زشكي، دو گروه از اشخاص، مجاز به عمل تغيير جنسيت از نظر علم پ )الف
هم دارند و يا اينكه فاقد  اول آنهايي كه عاليم جنسي مردانه و زنانه را با: هستند

ه شوند؛ و دوم آنهايي كه ب ناميده مي» خنثي«هر يك از آنها باشند؛ كه در فقه 
متعلق به جنس لحاظ جسمي مشكلي ندارند ولي گرايشات و تمايالت رواني آنها، 

ترنس (مخالف است؛ كه در علم پزشكي به اين حالت، اختالل هويت جنسي 
  .شود گفته مي) سكشوال
چنانچه تنها يكي از زوجين، بارعايت موازين پزشكي، تغيير جنسيت دهد،  )ب

شود، با اين توجيه كه در تعيين و تشخيص عاليم جنسيت  عقد نكاح باطل مي
شرط صحت نكاح؛ كه : اه صورت گرفته است و چونغالب در زمان نكاح، اشتب

همان اختالف جنسيت بوده، مخدوش بوده است، اين اشتباه موجب بطالن نكاح 
  .خواهد شد

زمان نباشد، عقد  چنانچه زوجين هر دو، تغيير جنسيت دهند و اين تغيير هم )ج
، از ميان حابقا و استمرار نك ياساس و مقتضا: به اين معنا كه. شود نكاح منفسخ مي

گردد و چنانچه اين تغيير،  رفته و عقد نكاح، قهراً و خارج از اراده طرفين منحل مي
، دو نظر موجود است؛ كه با توجه به مباني مطرح شده، به نظر زمان باشد هم
رسد، نظر موجه اين باشد كه؛ عقد نكاح منفسخ شود و تداوم زندگي مشترك  مي

  .باشد زوجين، مستلزم عقد نكاح جديدي
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  ها نوشت پي

1- Sex-Reassignment 
2- Hermaphrodism 
3- see.http://www.baztab.ir/news(1386.2.3) 
4- English refrence is avalible :online on, http://www.trans-action.org 
5- Jakob Skovgaard – Petersen ، sex change in cairo ، Gender and Islamic 

Law ، http ://www. Umich . edu /~iinet / journal /Vol 2 no3/ Sex –in –
cairo. Html. 

6- Transsexualism 
7- Gender Identify Disorder.(GID) 
8- see. http://www.pezeshkonline.ir 

تستوسترون هورموني است كه تكامل اعضاي تناسلي مردانه را كنترل كرده و نيز موجب ظهور ـ 9
 .شود در زمان بلوغ مي... و ويژگي هاي مردانه معيني، مانند رشد مو در صورت و بدن، بم شدن صدا

نيا، نشست علمي تغيير جنسيت از نظر فقه شيعه با بررسي  ريميك محمدمهديـ مصاحبه با دكتر 10
 .22/9/87حوزه علميه قم  ، مورخ   ديدگاه فقهاي اماميه،

 .عقد نكاح به فسخ يا به طالق و يا به بذل مدت در عقد موقت ، منحل مي شود: م. ق 1120ـ ماده 11

خيار فسخ ، فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد ، بعد از اطالع به علت فسخ : م. ق 1131ماده  ـ12
 .شود ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي

و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم  أتأتون الذكران من العالمين،«: 166ـ165 شعراء، آيه ـ سوره 13
رويد و همسراني را كه خدا براي  هانيان شما به سراغ جنس مرد ميآيا در ميان ج» بل انتم قوم عادون

 .شما قوم تجاوزگري هستيد  !كنيد؟ شما آفريده است رها مي

 .از قانون مدني، اشاره كرد 529و  954،  387،  483ـ از جمله مي توان به مواد 14

ع خارج شد و نتوان رفع عيب هرگاه عين مستاجره به واسطه عيب ، از قابليت انتفا: م. ق  481ماده ـ 15
 .شود نمود اجاره باطل مي

 احكام تغيير درباره سيدعلي خامنه اي اهللا تاواي حضرت آيتفمجموعه ( اي خامنه.. ـ استفتاءاز آيت ا16
واج چگونه است؟ در صورت ازد جنسيت دهد حكم ازدواج تغيير زن يا مرد پس از اگر): جنسيت

بعد  شود و اگر ازدواج از حال تغيير باطل مي: پاسخ بپردازد؟ اماًمرد بايد مهر زن را تم بطالن آيا
 .به تنصيف مهر معلوم نيست حكم و چنانچه قبل از آن بوده شود تمام مهر ثابت مي ازدخول بوده

17- Lynn Jones, Transexualism:The current Medico-legal view point, 
December 1997, http://www.lynne Jones.org.uk/legal htm. 

18- Av.M.Canan Arin، 2009. www.seeline-project.net / family law. 
19- see.http://www.pfc.org.uk./legal/liba-123.htm 
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