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تغییرجنسیت از منظرفقه
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سعید رخشان
دانش آموختهی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میمه ،رشتهی حقوق
خصوصی ،میمه ،ایران.
سید محمد مرتضوی لنگرودی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میمه ،گروه فقه و حقوق خصوصی ،میمه ،ایران.
چکیده

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و
مذهب غیرشیعی دین اسالم ،عقیده بر حرمت آن دارند .مهمترین و اصلیترین دلیل خود را نیز
حرمت«تغییردرما خَلَقَ اهلل» عنوان داشتهاند .ایشان معتقدند که تغییرجنسیت ،تغییر در«اصل
خلقت» و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است .در مقابل ،مذهب تشیع دین اسالم
عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد .از جمله ادلهای که برای اثبات جواز آن برشمردهاند:
اصل اباحه ،اصل جواز ،قاعده فقهی اضطرار و قاعدهی نفی عُسروحَرَج میباشند.
کسی که تغییرجنسیت میدهد؛ شناسنامهاش نیز میبایست متناسب با جنسیت جدید اصالح
گردد .آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است .در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت
بدهد و زن شود ،بالفاصله سمت و صالحیت وی ساقط میشود .زیرا براساس اصل 991قانون اساسی:
« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ،مدیر و مدبر تعیین گردد » .همچنین است در
مورد قضاوت به معنای«حکمت بذالک» ،امامت جماعت و  ...که ویژهی مردان می باشند و زنان نمی-
توانند بدانهادست یابند.
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تغییرجنسیت ،عقد نکاح را منحل (منفسخ) میکند .زیرا باعث ادامهی زوجیت بین دو همجنس
میگردد .به طور کلی میتوان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد
نکاح ،زن مالک مَهر می گردد .عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژهی زنان میباشند
و دائر مدار وجود «زن» میباشند؛ بنابراین ،تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه میگردد .همچنین
تغییرجنسیت باعث سقوط نفقهی زن در عقددائم میباشد .در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده
باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن میگردد .تغییرجنسیت ،هیچ تأثیری بروجوب پرداخت
نفقه ی فرزندان ندارد .تغییرجنسیت پدر ،سالبِ حق والیت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛
همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق والیت و سرپرستی بر اطفال نمیباشد .تغییرجنسیت
همچنین از بین برندهی نسبتها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض میکند و
حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است .درخصوص سهم االرث فرد تغییرجنسیت داده از
والدین خویش ،مالک ،جنسیت فعلی اوست .از لحاظ زمانی ،وضعیت وارث حین فوت مُورَّث ،مالک
عمل خواهد بود .تغییرجنسیت والدین ،هیچ تأثیری در میزان سهم االرث ایشان از فرزندشان ندارد.
تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیتهای مدنی فرد ندارد .اما در برخی از مسئولیتهای کیفری
موثر است .تغییرجنسیت ،رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات ،جنسیت فعلی
(زمان مجازات) در نظر گرفته میشود.
شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز
میگردد .در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر
گرفته میشود .درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم ،مالک عمل خواهد
بود .برای مطالبه دیه ،جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبهی دیه مالک است .در تشخیص
عاقله نیز جنسیت جدید فرد مالک عمل است.
واژگان کلیدی :تغییرجنسیت ،مهریه ،نفقه ،عدّه ،ارث.
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مقدمه
تغییرجنسیت ،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزههای شرعی و فقهی ،علوم پزشکی و
اخالق ،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد .در این مقاله بر آنیم که ابتدا
جواز یا عدم جواز شرعی آن را بسنجیم و سپس ،آثار اجتماعی ،حقوقی و شرعی آن را مورد
مطالعه قرار دهیم .آیا تغییرجنسیت از منظر فقه جایز است یا حرام؟ برخورد ادیان مختلف با
این مقوله چگونه است؟ مذاهب شیعه وغیرشیعهدیناسالم ،چهنظریدرخصوص جواز یا عدم
جواز شرعی آن دارند؟ فرض بر این است که فردی مراحل تشخیصی(پزشکی و روانشناسی)
شرعی و قانونی تغییرجنسیت را طی کرده است و عمل جراحی تغییرجنسیت نیز بر روی
وی انجام پذیرفته است؛ اکنون در جنسیت جدید چه مسائلی را در فرا رو دارد .جامعه با این
فرد ،چگونه برخوردی دارد؟ تغییرجنسیت ،چه آثار و تبعات حقوقی برای چنین فردی به
دنبال دارد؟اگر فرد ،متأهل باشد ،ازدواج و عقدنکاح وی چه فرجامی خواهد داشت؟ اگر
زوجه تغییرجنسیت بدهد آیا می تواند مهریه اش را از زوج مطالبه کند؟ تأثیر مواقعه و
نزدیکی زوجین بر میزان تعلق مهریه چگونه است؟ اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد و مرد
شود ،همچنان نفقه وی بر عهدهی زوج است؟ زوج اگر تغییرجنسیت بدهد و زن شود،
پرداخت نفقهی زوجهاش به چه سرنوشتی دچار میگردد ؟ اگر پدری تغییر جنسیت داد و
زن شد ،تکلیف پرداخت نفقهی فرزندانش چگونه خواهد بود؟ اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد
و مرد شود آیا همچنان باید عدّه نگه دارد؟ پدری که تغییرجنسیت بدهد آیا همچنان ولی و
سرپرست صغار خود میباشد یا والیت وی سلب میگردد؟ آیا با تغییرجنسیت ،عنوان
خانوادگی فرد مانند:پدر بودن ،مادر بودن ،برادر و خواهر بودن و . . .ایشان نیز تغییر میکند؟
اگر وارثی تغییرجنسیت بدهد و به جنس مخالف درآید ،مبنا و مالک تعیین میزان سهم
االرث ایشان ،جنسیت جدید است یا اینکه براساس جنسیت قبلیاش ارث میبرد؟ اساساً
تغییرجنسیت ،سالبِ مسئولیتهای مدنی و کیفری است؟ مالک مجازاتِ فرد مجرم ،جنسیت
حین ارتکاب جرم است یا زمان اِعمال مجازات؟
پرسش های فوق ،مسائلی هستند که در این مقاله سعی شده است به آنها پاسخ داده
شود.
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جواز یا عدم جواز شرعی تغییرجنسیت
یکی از اصلیترین و اساسیترین پرسشها در زمینهی تغییرجنسیت ،جایز بودن یا جایزنبودن
این امر از نظر ادیان و شریعت است .ادیان مختلف در این زمینه ،نقطه نظرات متفاوت دارند.
مسیحیت به طور مطلق ،تغییرجنسیت را حرام میداند و به هیچ وجه ،قائل به جواز نیست.
سایر ادیان نیز در این خصوص ،موضع خاصی ندارند و به سکوت برگزار کردهاند.
دین اسالم نیز که دارای دومذهب اصلی شیعه و غیرشیعه میباشد؛ رویکرد یکسانی
نسبت به تغییرجنسیت از خود نشان ندادهاند .مذهب غیرشیعه ،قائل به جواز نیست و آن را
حرام میداند.
مسیحیت و مسلمانان غیرشیعی که تغییرجنسیت را حرام میدانند؛ معتقدندکه این
کار(تغییرجنسیت)به نوعی دست بردن در خلقت خداوند است و نباید آن را انجام داد .به
عبارت دیگر ،تغییرجنسیت را مساوی با تغییر در اصل خلقت دانستهاند.
مسلمانانغیرشیعی ،مهمتریندلیلمخالفتخودراآیهییکصدونوزدهقرآنکریمبرشمردهاند.
براساس این آیهی شریفه ،تغییرجنسیت را امری شیطانی و در راستای گمراه کردن انسان
به حساب آوردهاند و آن را حرام میدانند .البته مخالفان تغییرجنسیت ،عالوه بردلیلفوق ،به
دالیلدیگری از جمل ه مذمت تشّبُه ،حرمت و ممنوعیت از بین بردن اعضای بدن ،مخالفت
تغییرجنسیت با مصالح عمومی ،تمسک جسته اند که تفصیل آن در این مقال نمیگنجد.
درمقابلمخالفان،موافقانتغییرجنسیتوجوددارند .مهمترین دلیل موافقان تغییر جنسیت،
«اصاله الجواز» و«اصاله االباحه»میباشد .موافقانبراین عقیدهاندکه اگر بخواهیم امری را
حرام بدانیم ،الزاماً میبایستدر«قرآن کریم»یا«سنت معصومین(ع)»به صراحت بداناشاره
شدهباشد .در غیر اینصورت ،براساس دو اصل فقهی فوقالذکر ،هرامری«جایز»و«مباح»است و
از آنجایی که در قرآن و سنت معصومین(ع) تغییرجنسیت حرام انگاشته نشده است؛ پس
جایز و مباح است.
موافقان ،عالوه بر دواصل فقهی ،به قواعدفقهی«اضطرار»و«نفیعُسروحَرَج» نیز اشاره
داشتهاند وایندوقاعده رانیزدر اثبات جوازشرعی تغییرجنسیت ،به خدمتگرفتهاند .به دلیل
رعایت اختصار ،از تفصیل این مقوله نیز در میگذریم.
فقهای قدیمی شیعه ،به همان دالیل که مخالفان بدانها استناد میکنند ،ایشان نیز قائل
به عدم جواز شرعی تغییرجنسیت میباشند .اولین فقیه شیعی که تغییرجنسیت را جایز
شمرد؛ آیتاهلل سیدروحالهخمینی میباشد .اینفقیه برجسته ،برای اولینبار
درکتابمعروفخود«تحریرالوسیله»درسال9312شمسیدرمبحثیتحتعنوان«مسائلمستحد
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ثه» و زیرعنوان«فیتغییر جنسیه»به طور مطلق ،رای به جواز تغییرجنسیت دادهاند و پس از
ایشان نیز تحولی درفقه شیعه در این زمینه به وقوع پیوست و متأخرین نیز به تأسی از
ایشان ،تغییرجنسیت را جایز و حالل شمردند.
آثارتغییرجنسیت
اثر اجتماعی تغییرجنسیت
در نظام حقوقی ایران ،تغییرجنسیت ،آثار اجتماعی بسیاری دارد .زنان با اینکه نیمی از
جمعیت انسانها را تشکیل میدهند و عنصر اصلی تشکیل خانوادهاند و از جهات گوناگون در
زندگی اجتماعی نقش دارند و در زمینههای مختلف اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم
مشغول فعالیت هستند و در زیرساخت جامعه ،بزرگترین عامل و موثرترین عنصر حیات و
فضیلت و کرامت بشریت محسوب میشوند؛ ولی متأسفانه در بسیاری از زمینهها ،وجود
باارزش آنها نادیده گرفته میشود .به عنوان مثال :از رسیدن به مقام ریاست جمهوری
محرومند .در قانوناساسیعنوانشده است«:رئیسجمهوربایدازمیانرجالمذهبیوسیاسی،
مدیرومدبرتعیینگردد»( .اصل991قانون اساسی) .عدهای« ،رجال سیاسی»رابه
معنای«مردانسیاسی»دانستهاندومعتقدندطبقاصلمزبور ،زنان ،حق رئیس جمهور شدن را
ندارند .بنابراین ،اگر رئیس جمهوری تغییرجنسیت بدهد ،بالفاصله سمت و صالحیت وی
ساقط میگردد.
در حقوق ایران ،زنان از اشتغال به شغل قضاوت به معنای«حکمت بذالک»محرومند.
هرچند به عنوان مشاور قضایی یا دادیاری در قوه قضائیه فعلی ،زنان اشتغال دارند و کار خود
را نیز با موفقیت انجام میدهند .البته ممنوعیت قضاوت زنان در ایران ،ریشه در شریعت
دارد .ولی در کشورهای غربی ،این ممنوعیت وجود ندارد .همچنین در ایران ،زنان در
پوشیدن لباس و انجام فرایض دینی نیز شرایط خاصی را باید مراعات کنند .بعالوه ،زنان حق
امامجماعت شدن و امثال آن را ندارند که ناشی از آدابدینی و عرف در ایران است .برخی از
این ممنوعیتها و محرومیتها با تحوالت اجتماعی ،احتماالً تا حدودی مرتفع خواهند شد.
بنابراین ،تبدیل شدن مرد به زن در ایران دارای آثار مختلف اجتماعی است.
از نظر حقوق اجتماعی در فرانسه ،بین زن و مرد از نظر اشتغال به مشاغل مختلف و
ارتقای رتبه ی شغلی ،تفاوتی وجود ندارد و اصل مساوات و برابری بین آنها جاری است.
بنابراین ،تغییرجنسیت و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس ،در این زمینه تأثیری نخواهد
داشت.
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از بحث شغل که درگذریم ،نگرش جامعهی ایران از لحاظ فرهنگی نیز نسبت به جنسیت،
متفاوت است که این خود بر گرفته از تاریخ ،نوع معیشت و کارکرد اقتصادی زن و مرد و
آموزه های دینی و مذهبی است .با توجه به جدید بودنِ بحث تغییرجنسیت و همچنین
اندک بودن تعداد تغییرجنسیت دادهها و تا حدودی ناشناخته بودن این مقوله برای اقشار
مختلف اجتماعی ،آگاهیهای الزم درخصوص این افراد در جامعه ترویج نشده است .به
طوریکه اکثراً ،متقاضیان تغییرجنسیت را افرادی بدون قیدوبند و هم ردیف همجنس گرایان
می دانند در حالیکه با عنایت به تنوع طیفی متقاضیان آن ،بیشترین افراد متقاضی
تغییرجنسیت ،یا بیما ر جسمی هستند و یا بیمارروحی و روانی و در نهایت ،راهی بجز عمل
جراحی تغییر جنسیت(به عنوان درمان)پیش روی آنها نیست.
با تغییرجنسیت ،الزم است که اسناد سجلی و هویتی فرد نیز اصالح گردد .تغییر در
اسناد سجلی ،صرفاً با دستور مقام قضایی میسر است .آراءِ محاکم در این زمینه ،جنبهی
اعالمی دارد .اصالح و تغییر نام کوچک و مشخصات فردی فرد تغییرجنسیت داده باید در
حکم دادگاه تصریح گردد.
آثار حقوقی و شرعی تغییرجنسیت
-1تغییرجنسیت و عقدنکاح
اولین و مهمترین هستهی اجتماع ،خانواده است .خانواده نیز با ازدواج شروع میشود.
بناب راین ،عقدنکاح ،یکی از مهمترین عقودِاجتماعی است که از حساسیت و اهمیت بسزایی
برخوردار است و به تبع آن ،هر موضوع و مقولهای که بر ازدواج اثرگذار باشد ،جای بحث
دارد .از جمله مسائلی که ازدواج را تحت تأثیر قرار میدهد ،تغییرجنسیت هر کدام از زوجین
است.
تعیین تکلیف ازدواج سابق بر تغییرجنسیت ،از جمله مسائل بحث برانگیز و ریشهای
است .زیرا پاسخ به این پرسش و حل این مسئله بر مسائل و تبعات ازدواج همچون
موضوعات مهریه ،نفقه ،عدّه ،حضانت ،والیت و سرپرستی کودکان و  . . .تأثیر گذار است.
یکی از مهمترین ارکان ازدواج ،لزوم اختالف دوجنس است .درحقوق ایران که ریشه در
فقه امامیه دارد ،ازدواج با همجنس پذیرفته نیست و هرگونه ارتباط جنسی بین دو همجنس
نه تنها حرام و گناه کبیره است ،بلکه در مواردی همچون :لواط و تفخیذ و مساحقه ،جرم
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انگاری هم شده است .هرچند در کشورهایی مانند:انگلستان و فرانسه ازدواج دوهمجنس
قانونی است.
قانون مدنی ایران در مواد مختلفی همچون  9921 ،9922 ،9258 ،9251 ،9235به لزوم
اختالف دوجنس در ازدواج اشاراتی نموده است .به عنوان مثال در مادهی  9258چنین
میگوید «:تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص شبهه نباشد،
شرط صحت نکاح است » .بنابراین ،ازدواج دوهمجنس باطل است و تغییرجنسیت که باعث
عدم رعایت این لزوم اختالف در دوجنس می گردد؛ باعث انحالل و انفساخ عقدنکاح
می گردد .خواه شوهر به تنهایی تغییرجنسیت دهد یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید و
خواه زوج ین به صورت هم زمان یا غیرهم زمان اقدام به این امر نمایند؛ تفاوتی در حکم
موضوع ندارد .در خصوص تغییرجنسیت هم زمان زوجین-اگر بتوان چنین فرضی را متصور
شد-برخی از فقهاءِ در انحالل نکاح شک کردهاند و معتقدند که از آنجایی که در این فرض،
همچنان اختالف دوجنس رعایت شده است و زوج کنونی ،زوجه سابق بوده و برعکس.
بنابراین ،فقط جای زوجین عوض شده است و وظایف زوجیت آنها تغییر کرده است و
حقیقت ازدواج یعنی«زوجیت هریک نسبت به دیگری»همچنان به قوت خودش باقی است و
بقای ازدواج سابق را استصحاب میکنند و بر این عقیدهاند که تغییر اوصاف زوجین
(مذکربودن و مونث بودن) مانع از جاری کردن اصل استصحاب نیست .البته این نظریه،
مخالفینی هم دارد( .عالقه مندان جهت تفصیل موضوع می توانند به پایان نامه ی نگارنده با
موضوع«بررسی تغییرجنسیت و آثار وضعی و تکلیفی آن در حقوق ایران»مراجعه نمایند) .
آیتاهللخمینی در کتاب«تحریرالوسیله»ابتدا عدم بقای ازدواج زوجین ،پس از
تغییرجنسیتِ هم زمان را پذیرفته ولی در نهایت ،بقای ازدواج زوجین را ترجیح میدهد.
ایشان میگوید «:اگرزن و شوهر به صورت هم زمان تغییرجنسیت دهند ،آیا نکاح باطل
میشود یا نکاح آن دو باقی است و اگر چه احکام و وظایف تغییرمیکند[یعنی] بر مرد
فعلی(که قبالًزن بوده)نفقه و بر زن فعلی(که قبالً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب میشود؛
احتیاط (مستحب) این است که مجداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند ،مگر اینکه با
اجازه ی هر دو طالق بگیرد؛ هرچندبعید نیست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد( .خمینی،
 ،9355جلد دوم ،مسئله ،1صفحه )551البته به نظر میرسد که به جای
واژهی«بطالن»واژهایی مانند«:انحالل»یا«انفساخ»صحیح باشد .زیرا بطالن اثر قهقرایی دارد و
از ابتدا ،آثار زوجیت را شامل میگردد؛ در حالیکه«انحالل»یا «انفساخ»اثرش از زمان
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تغییرجنسیت است و اگر زوجین هر کدام یا هر دو تغییرجنسیت بدهند ،دلیلی ندارد که اثر
آن به قبل از تغییرجنسیت برگردد.
البته بررسی تأثیر تغییرجنسیت بر عقدنکاح ،دارای فروض و شقوق مختلفی است از
جمله:تأثیر تغییرجنسیت خنثی(مشکل و غیرمشکل)برعقدنکاح ،تأثیر تغییرجنسیت افراد
سالم بر عقدنکاح؛ که تفصیل آن در این مقاله نمی گنجد .بنابراین به این اختصار بسنده می
گردد.
 -2تغییرجنسیت و مهریه
چنانچه پس از عقدنکاح ،زن تغییرجنسیت بدهد و به مرد تبدیل شود ،آیا مردفعلی(زن
سابق) میتواند مهریهاش را از شوهر مطالبه کند؟ پس از عقدنکاح اگر شوهر تغییرجنسیت
داد و به زن تبدیل شد ،آیا زوجه(زن) ،می تواند مهریهاش را از شوهر سابق(زن فعلی)
مطالبه کند؟ آیا مانندعقدنکاح که با تغییرجنسیت یکی از زوجین منحل میگردد ،مهریه نیز
منتفی میشود؟
تغییرجنسیت و مهریه در عقددائم
مطابقمادهی9272قانونمدنی«:به مجرد عقد ،زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع
تصرفی که بخواهد در آن بنماید» .بنابراین ،مالکیت زوجه بر مهریه ،از زمان عقد مستقر
میشود .در اینجا دوفرض پیش میآید که به آن میپردازیم.
تغییرجنسیت قبل از مواقعه(نزدیکی)
اگر بعد از انعقاد عقدازدواج (نکاح) و قبل از برقراری رابطهی جنسی بین زوجین ،به علت
تغییرجنسیت یکی از آنان ،نکاح منحل گردد؛ تکلیف مهریه تعیین شده و پرداخت شده
چیست؟ آیا باید تمام مهر پرداخت شده مسترد گردد و یا نصف مهر برمیگردد؟
آنچه مسلم است ،انحالل ازدواج ،خصوصیات طالق قبل از مواقعه را ندارد تا نصف مهریه
در مالکیت زن مستقر گردد و مشابه فسخ نکاح نیز محسوب نمیگردد تا نصف مهرالمسمی
در مورد عنن به زوجه و عدم تعلق مهریه به زوجه در سایر موارد انحالل به علت فسخ ،قابل
تصورباشد . .ولی با توجه به اینکه تعیین و پرداخت مهرالمسمی به منظور تشکیل و ادامهی
خانواده است و در تغییرجنسیت ،ازدواج باطل(منحل)خواهد شد و خانواده منتفی میگردد؛
بنابراین ،علت تعیین مهر و پرداخت آن از بین رفته است و یا انتفای علت ،موضوع مهر نیز
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منتفی است و در صورت پرداخت مهر ،باید مسترد و اگر در این جریان ،ضرری به یکی از
آنان وارد شده باشد و بین عمل تغییرجنسیت و ضرر مسلم وارده ،رابطهی سببیت وجود
داشته باشد ،از طریق مراجع قضایی قابل مطالبه است.
در نتیجه هرگاه زوجین ،هم زمان یا در دو زمان ،قبل از مواقعه ،تغییرجنسیت دهند ،مَهر
ساقط خواهد شد.
تغییرجنسیت بعد از مواقعه (نزدیکی)
هرگاه یکی از زوجین بعد از برقراری رابطه ی جنسی و مواقعه ،تغییرجنسیت بدهد ،در این
صورت نیز ازدواج منحل میگردد و رابطهی زوجیت ادامه پیدا نخواهد کرد و چون قبل از
تغییرجنسیت ،ازدواج اعتبار قانونی و شرعی داشته است؛ زوجین در برابر یکدیگر حقوق و
تکالیف قانونی و شرعی دارند ،بنابراین ،مواقعهی بین آنها کامالً براساس مقررات و ضوابط
قانونی صورت گرفته است و آثار حقوقی بر اقدام مزبور مترتب خواهد بود .اکنون اگر مردی
یا زنی ازدواج کند و بعد از نزدیکی ،تغییرجنسیت بدهد؛ تمامی مهرالمسمی بر ذمهی وی
مستقر گردیده و اگر قبالً آن را به زوجهی خود نپرداخته ،مکلف به پرداخت آن است .و اگر
به هنگام ازدواج ،مهر تعیین نشده باشد و یا به شرایط عدم مهر ،عقدنکاح منعقد شده باشد؛
بعد از نزدیکی ،به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت و زوج مکلف به پرداخت آن خواهد
بود و بعد از تغییرجنسیت شوهر و تبدیل وی به زن ،در تعهد ایجاد شدهی وی تأثیری ندارد
و نمیتواند به بهانه ی اینکه در حال حاضر زن است و شوهر آن زن نیست ،از انجام تعهد،
یعنی پرداخت مهریهی زوجهی سابق خود امتناع کند.
همچنین اگر زنی بعد از نزدیکی با شوهر خود ،تغییرجنسیت بدهد ،در این صورت نیز
مهرالمسمی یا مَهرالمثل وی بر ذمه ی شوهر سابق نامبرده که قبالً استقرار یافته ،به اعتبار و
قوت خود باقی است و مهرزوجهی سابق به علت تغییرجنسیت و تبدیل به مردشدن ساقط
نخواهد شد( .اسداله امامی9312 ،ش ،صفحه )533
البته در این خصوص نیز نظریات مختلف و گوناگونی وجود دارد که خارج از حوصلهی
این مقاله است .در جمع بندی نظریات مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت«:در صورت
دخول ،پرداخت کل مهریه و در صورت عدم دخول ،نصف مهریه بر ذمهی زوج مستقر است
و مکلف به آن میباشد » .این نتیجه گیری موافق نظر مشهور فقیهان اسالمی و روایات
کثیره است .با این وجود ،نظریه«پرداخت کل مهریه مطلقاً»نیز خالی از قوت نیست و البته
همان طوری که برخی فقیهان شیعه بیان کردهاند ،احتیاط آن است که زوجین در مسألهی
مهریه ،پس از تغییرجنسیت یکی از زوجین ،با یکدیگر مصالحه کنند.
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تغییرجنسیت و مهریه در عقد موقت(مُتعه)
یکی از تمایزات اصلی نکاح موقت با نکاح دائم این است که مَهر در نکاح دائم ،رکن اصلی
نیست؛ ولی در نکاح موقت ،رکن اصلی محسوب میشود .از این رو چنانچه در عقدموقت،
مهریه ذکر نشود ،نکاح باطل است .مبانی فقهی این وجه تمایز آن است که نکاح موقت ،به
موجب روایات و نصوص واصله ،هر چند از مصادیق اجاره نیست و از جهاتی با اجاره متفاوت
است؛ ولی مشابهت زیادی با اجاره دارد و از این رو ،مهریه در آن به منزلهی عوض در اجاره
است و بنابراین ،شرط صحت است.
این مسأله را در دو بند زیر بررسی می کنیم:
تغییرجنسیت زوج
برای مثال ،ازدواج موقت میان مردوزنی برای مدت شش ماه و به مهریهی ششعددسکه
منعقد می شود .آن گاه مرد پس از اتمام ماه سوم ،تغییرجنسیت میدهد .طبیعی است که
ازدواج موقت باطل(منحل)میشود .چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده ،به «دوزن»
تبدی ل شده است .همچنین مردسابق موظف است تمام مهریه را به زوجهی سابق خویش
پرداخت نماید .چه اینکه وی خودش موجب بطالن ازدواج گشته است و موضوع ازدواج ،با
تغییرجنسیت او از بین رفته است و زوجه در از بین بردن موضوع ازدواج ،نقشی نداشته
است .تغییرجنسیت زوج ،مانند انصراف زوج از ادامهی ازدواج موقت و یا بذل مدت می باشد.
هرگاه زوج در عقد موقت ،بقیه مدت را بذل کند و به ازدواج موقت خاتمه دهد ،موظف است
مهریهی بقیه ی ایام را نیز به زوجه پرداخت کند و هرگاه قبل از دخول ،مدت را ببخشد و از
ازدواج موقت منصرف گردد؛ باید نصف مهریه را پرداخت نماید.
تغییرجنسیت زوجه
تغییرجنسیت زوجه در عقدموقت به منزله ی تخلف وی در ادامهی مدت متعه است و با
این کار ،متخلف از تمکین محسوب میگردد .بنابراین اگر زوجه بدون اجازهی زوج ،در اثنای
متعه ،تغییرجنسیت بدهد و به مرد تبدیل گردد؛ به مقدار زمان تخلف ،از میزان مهریهاش
کاسته می شود .زیرا بنا به نظر مشهور فقهاءِ ،در عقدموقت ،مهریه در مقابل«بُضع زن»یا
تمکین ایشان است.

تغییر جنسیت از منظر فقه 55 /
 -3تغییرجنسیت و عدّه
مادهی  9952قانون مدنی عدّه را چنین تعریف کرده است«:عده عبارت است از مدتی که تا
انقضای آن ،زنی که عقدنکاح او منحل شده است؛ نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند» .
پرسش آن است که آیا در صورت ابطال(انحالل)زوجیت به علت تغییرجنسیت یکی از
زوجین ،نگاه داشتن عدّه الزامی است؟
این مسئله در سه بخش قابل بحث است:
تغییرجنسیت زوجه
هرگاه زوجه به هر دلیلی تغییرجنسیت بدهد و به مرد تبدیل گردد ،چنانچه این فرد قصد
ازدواج فوری داشته باشد ،میتواند ازدواج کند؟ یا اینکه باید عدّهی طالق یا فسخ نکاح دارد؟
می دانیم که اگر بین زوجین مقاربت جنسی انجام شده باشد و سپس طالق یا فسخ نکاح(به
هر دلیل)حادث گردد؛ نگاه داشتن عدّه به مدت سه طُهر الزم و ضروری است و در غیر این
صورت ،نگاه داشتن عدّه الزامی نیست .البته در خصوص عدّهی وفات که تفاوتی وجود ندارد
و در هر صورت ،نگاه داشتن عدّه ،الزامی است.
در پاسخ به پرسش فوق میتوان گفت که :عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس ،از
احکام ویژهی زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقاءِ ،دائر مدار وجود«زن»است.
پس وقتی«زن»بهدلیل تغییرجنسیت از«زن بودن»خارج گردد و تبدیل به مرد گردد؛ عدّه
نیز ساقط می شود . .بنابراین ،نگه داشتن عدّه برای زنی که تغییرجنسیت داده ،واجب نیست
و پس از تغییرجنسیت ،بالفاصله می تواند با جنس مخالف خود ازدواج کند .البته این نظر
مشهور است و طبعاًمخالفینی هم مخصوصاً در بین حقوقدانان دارد .مخالفین معتقدند که
نگه داشتن عدّه ،صرفاًتدبیری برای جلوگیری از اختالط نسل است و چه بسا زنی با
تغییرجنسیت به مرد تبدیل شود و با شوهر سابق خود رابطهی جنسی داشته و یائسه نباشد.
بعید نیست که قبل از تغییرجنسیت ،حامله شده باشد؛ پس بایستی عدّه نگاه دارد .مگر
اینکه ثابت شود حملی در بین نیست .به نظر می رسد استدالل مخالفین حذف عدّه قابل
تأمل است؛ هرچند با پیشرفت علوم و فنون پزشکی ،امروزه جایی برای شک و شبهه باقی
نمانده است.
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تغییرجنسیت زوج
دراین قسمت از بحث ،دو پرسش مطرح است :نخست آنکه ،اگر زوج(شوهر)تغییرجنسیت
بدهد و به زن تبدیل گردد؛ بدیهی است که ازدواج سابق وی منحل میشود؛ ولی به عنوان
«زن»  ،آیا موظف به نگاه داشتن عدّه نگاه است یا خیر؟ و دوم آنکه آیا در صورت انحالل
زوجیت ،به علت تغییرجنسیت زوج ،زوجهی سابق وی باید عدّه نگاه دارد یا خیر؟
این مسأله ،یعنی تبدیل مرد به زن و موضوع عدّه ی وی ،تنها مورد توجه یکی از فقیهان
شیعه قرار گرفته است .آیت اله سیدمحمدصدر معتقد است«:نگاه داشتن عدّه الزم نیست».
ایشان میگوید«:هرگاه مرد(شوهر) به زن تبدیل شود ،ازدواجش باطل میشود و نگاه داشتن
عدّه بر وی واجب نیست.
دلیل مطلب آن است که هرگاه میان زوجین مقاربت صورت گرفته باشد؛ نگاه داشتن عدّه
واجب می گردد و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن)پس از
تغییرجنسیت ،هنوز آمیزش ن داشته تا عدّه بر وی واجب باشد .از این رو ،می تواند فوری با
جنس مخالف ازدواج کند.
پاسخ پرسش دوم مثبت است .چون فرض این است که زوجه قبالًبا زوج مقاربت داشته
است و اکنون به دلیل تغییرجنسیت شوهرش ،از وی جدا شده است .پس بدیهی است
ایشان ملزم به نگاه داشتن عدّه است و نمیتواند بالفاصله ازدواج مجدد کند.
تغییرجنسیت زوجه در زمان عدّه
هرگاه زن در دوران عدّه باشد ،مانند:عدّهی طالق یا فسخ یا عدّهی وفات ،و در این هنگام
تغییرجنسیت بدهد آیا الزم است ازدواج مجدد وی ،پس از اتمام عدّه باشد؛ یا وی می تواند
فوری ازدواج کند؟
آیتاهللخمینی در این باره چنین میگوید«:لوتغییرجنس المرأه فی زمان عدّتها سقطت
العده حتی عدّه الوفاه» .یعنی اگر زنی در زمان عدّه ،تغییرجنسیت دهد؛ عدّهاش ساقط
میشود؛ حتی عدّهی وفات.
اینکه عدّه در این هنگام ساقط است به دلیل تبدّل و تغییر موضوع است؛ چه اینکه زن به
دلیل تغییرجنسیت ،از زن بودن خارج شده و بنابراین ،احکام خاص زنان از وی منتفی
می گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت ،موظف به تکمیل
دوران عدّه باشد .بنابراین ،وی میتواند پس از تغییرجنسیت ،بالفاصله ازدواج کند .دلیل آن
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واضح است؛ زیرا عدّه بر زنان واجب است و در صورتیکه زن تغییرجنسیت بدهد ،از موضوع
حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع ،حکم باقی باشد ( .کریمی نیا،
9371ش ،صفحات 399تا)393
-4تغییرجنسیت و نفقه
تغییرجنسیت و نفقهی زوجه
تغییرجنسیت و نفقه ی زوجه در عقددائم
مادهی  9928قانون مدنی در مورد نفقه زوجه میگوید«:نفقه عبارت است از همهی نیازهای
متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزینه های
درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض».
چنانچه از گفتار بسیاری از فقهای امامیه در کتب مفصله بر میآید ،آنچه زن دائمه در دوران
زناشویی ،برای بقاءِ و ادامهی زندگی خود الزم دارد؛ به طور متعارف ،برعهدهی شوهر است.
(حقوق مدنی /ج/1ص)131
شرط وجوب نفقه دوچیز است-9 :دائم بودن نکاح -2تمکین زوجه
یکی از مباحث مهم پس از تغییرجنسیت یکی از زوجین ،مسألهی «نفقهی زوجه» است.
هرگاه زوج یا زوجه تغییرجنسیت دهد و این تغییرجنسیت ،واقعی باشد؛ طبیعی است که
ازدواج سابق باطل (منحل) میشود .احکام زوجیت ،مانندنفقه نیز به تبع انتفای
موضوع(ازدواج سابق) از بین می رود .زیرا این احکام ،دائرمدار موضوعات هستند و با انتفای
موضوع ،حکم آن نیز از بین می رود .بنابراین به عنوان یک«قاعدهی کلی» می توان گفت:
هرگاه «نکاح دائم» بوده و عالوه بر آن ،تمکین(عدم نشوز) نیز موجود باشد .؛ «وجوب
نفقه»به عنوان یک حکم شرعی ثابت است و هرگاه یکی از آن دو منتفی گردد ،وجوب
اعطای نفقه نیز مرتفع می شود.
طبیعی است که پس از تغییرجنسیت یکی از زوجین ،یکی از آن دوشرط ،یعنی«ازدواج
دائم» از بین می رود .بنابراین ،نفقه نیز از بین خواهد رفت .مسألهی «سقوط نفقه»به
دلیل«تغییرجنسیت» ،آن قدر بدیهی و روشن است که فقیهان اسالمی از آن ذکری به میان
نیاوردهاند.
تغییرجنسیت هر کدام از زوجین در حکم«سقوط نفقه»تفاوتی ندارد .بنابراین ،چه زن
تغییرجنسیت بدهد و چه مرد؛ از آنجایی که در هر دو صورت ،نکاح منفسخ میگردد؛ به تبع
آن ،نفقه زوجه نیز ساقط میگردد.
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تغییرجنسیت و نفقهی زوجه در عقد موقت(مُتعه)
درعقدموقت(نکاح مُتعه)بر مرد واجب نیست که نفقه به همسرش بپردازد .اما چنانچه ضمن
عقدموقت ،پرداخت نفقه شرط شود؛ مرد نیز آن را بپذیرد ،پرداخت نفقه در این عقدنیز
مانند نکاح دائم ،واجب میگردد.
حال ،پرسش این است که در چنین حالتی اگر یکی از زن و مرد(زوجین)تغییرجنسیت
دهد ،تکلیف پرداخت نفقه چیست؟ بدیهی است که عقدموقت به دلیل تغییرجنسیت،
موضوعاًمنتفی است و باطل(منحل) می گردد و از آنجایی که شرط ،دوام و قوام خود را از
عقد می گیرد و به عبارتی ،شرط ضمن عقد به حساب میآید و در این حالت که عقد،
اعتبارش را از دست میدهد؛ بالتبع ،نفقه نیز از اعتبار میافتد و پرداخت نفقه از ناحیهی
زوج سابق به زوجه ،واجب نیست.
تغییرجنسیت و نفقهی فرزندان
تأمین مخارج فرزندان ،بر عهده ی پدر است .در صورت نبود پدر یا عدم توانایی وی،
برعهدهی پدربزرگ خواهد بود .اگر وی نیز ناتوان باشد ،برعهدهی مادر است .این امر مورد
تأکید فقه اسالمی و قانون مدنی است( .ماده ی 9911ق .م)
حال ،جای این پرسش است که اگر پدر یا مادر(درصورت وجوب نفقه بر
وی)تغییرجنسیت بدهد ،این امر چه تأثیری در نفقهی فرزندان دارد؟ حکم الزام به انفاق
فرزندان ،آیا پس از تغییرجنسیت پدر یا مادر ساقط میگردد؟ یا همچنان به قوت خود باقی
است؟
تغییرجنسیت پدر و تکلیف نفقهی فرزندان
اگر پدر تغییرجنسیت بدهد و به زن تبدیل شود ،آیا همچنان عهدهدار نفقهی فرزندانش
میباشد یا خیر؟ دو احتمال قابل تصور است:
احتمال اول -تغییرجنسیت پدر ،باعث سقوط تمامی تکالیفی است که برای جنسیت
سابقش وضع شده است .اگر چنین باشد ،تکلیف پرداخت نفقهی فرزندان نیز برداشته
میشود .در توجیه این احتمال گفتهاند:پرداخت نفقه از تکالیف«پدر» است .پدر کسی که
دارای صفت «مردی» باشد و اگر پدر ،تغییرجنسیت دهد و به زن تبدیل گردد؛ از
صفت«مردی»خارج شده و دیگر«پدر»نیست که احکام پدر را بر وی بار کنیم .پس الزام به
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انفاق نیز از وی برداشته می شود ،چون در حال حاضر زن است و عنوان«پدر» بر ایشان
صادق نیست .آیت اله سیدمحمدصدر بر این عقیده است.
احتمال دوم -تغییرجنسیت پدر و تبدیل وی به زن ،تأثیری در نفقهی فرزندان ندارد و او
همچنان موظف به پرداخت نفقهی فرزندان خویش است .در توجیه این احتمال
گفتهاند:تغییرجنسیت پدر ،وی را از«پدربودن» خارج نمی سازد .زیرا از نظر عرف ،چنین فرد
تغییرجنسیت یافته ای ،همچنان پدر است و تلقی اجتماعی اینگونه است که وی را«پدری
که تغییرجنسیت داده»حساب میکنند و هرچند که در حال حاضر ،زن است ولی مردم او
را«پدر»می دانند .بنابراین ،او قبل و بعد از تغییرجنسیت ،پدر بوده و هست و پرداخت نفقهی
فرزندان نیز بر عهده ی اوست .بعالوه ،به اعتقاد فقهای شیعه ،پدر کسی است که فرزند از
نطفهی او تشکیل شده است و پس از تغییرجنسیت می توان گفت:این فرزند از نطفه
(اسپرم) مرد تغییرجنسیت یافته به وجود آمده است .از این رو ،در صدق عنوان«پدر»حالت
سابقه یا زمان انعقاد نطفه مالحظه می شود( .مومن قمی9195 ،ق ،صفحه)995
در جمع بندی دواحتمال به نظر می رسد که احتمال دوم عنوان شده منطقی تر باشد و
تکلیف پرداخت نفقه و تأمین مخارج فرزندان همچنان بر عهده ی پدر باقی بماند و
تغییرجنسیت«پدر»موجب اسقاط تکلیف انفاق نگردد و این بیشتر به صالح و مصلحت
جامعه است و موجب اضرار به فرزندان نیست .زیرا«فرزند»هیچ نقشی در
تغییرجنسیت«پدر» ندارد و دلیلی ندارد بالتکلیف و بدون خرجی در جامعه رها گردد.
تغییرجنسیت مادر و تکلیف نفقه ی فرزندان
همانطوری که گفته شد ،در وهله ی اول ،انفاق به فرزندان ،وظیفه پدر و جدّپدری است و در
صورت نبود یا عدم توانایی پدر وجدّپدری به انفاق فرزندان ،نوبت به مادر می رسد.
پرسش اینجاست که اگر پدر و جدّپدری وجود نداشته باشد و یا وجود داشته باشند ولی
تمکن مالی نداشته باشند جهت انفاق فرزندان و مادر توان مالی داشته باشد و چنین مادری
تغییرجنسیت بدهد و مرد شود؛ چه تأثیری در تأمین مخارج فرزندان دارد؟ آیا این مادر،
همچنان موظف به پرداخت نفقهی فرزندان میباشد یا تکلیف انفاق وی ساقط میگردد؟
درپاسخ به پرسشهای فوق ،دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول -طبق فرض ،پرداخت نفقه به عهدهی مادر بوده و اکنون پس از
تغییرجنسیت ،از صفت«زن بودن»و«مادر بودن»خارج شده است .بنابراین ،وجوب پرداخت
نفقه ساقط میگردد.
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احتمال دوم -هرچند مادر از صفت«زن بودن»خارج شده ولی از صفت«مادربودن»خارج
نشده است و عرف جامعه نیز همچنان وی را مادر به حساب میآورد؛ هرچند تغییرجنسیت
داده و به مرد تبدیل شده است .به عالوه از لحاظ شرعی نیز مادر کسی است که فرزند
از«تخمک»وی تشکیل شده است و دوران جنینی را نیز در شکم ایشان سپری کرده است و
از ایشان زائیده شده است.
بنابراین« ،مادر»با تغییرجنسیت« ،پدر»نمیشود که تکلیف«مادریاش»را ساقط بدانیم و
تکالیف«مادری» چه قبل و بعد از تغییرجنسیت ،همچنان پابرجاست و همچنان مکلف به
تأمین مخارج فرزندانش -دراین فرض -میباشد.
نظریه ضعیفی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه«:مادر» ،با تغییرجنسیت« ،پدر»می شود
و به طریقِ اولی موظف به انفاق فرزندان میگردد .این نظریه طرفداران زیادی ندارد و
آنچنان از قوام برخوردار نیست.
بنا به ادله و قرائنی که در بحث قبل(تغییرجنسیت پدر)گفته شد؛ احتمال دوم ،بیشتر
قابل دفاع است و منطقی تر به نظر می رسد و مصلحت فرزندان و جامعه نیز در آن نهفته
است.
 -5تغییرجنسیت ،والیت ،سرپرستی و حضانت کودکان
والیت به معنای نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی است که به
علت ضعف دماغ یا اعسار ،امور مدنی آنهاکالً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می شود.
مانند :پدر و جدّپدری و وصی منصوب از طرف آنان و قیم و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه و
بستانکاران معسر( .مواد 9911و 9297قانون مدنی و ماده 197قانون تجارت و ماده 35
قانون اعسار)9393
والیت به معنای اخیر را والیت به معنای عام و در مقابل ،والیت پدر و جدّپدری و وصی
منصوب از طرف آنان که ولی خاصی هستند را والیت به معنای خاص گویند( .ماده 9911
قانون مدنی)
پدر و جدّپدری را اولیای قهری نامیده اند .همین که طفل به دنیا می آید؛ خودبه خود
تحت والیت پدر قرار می گیرد و هیچ مقامی حق تنفیذ یا تغییر این وضع را ندارد .والیت
جدّپدری هرچند از دیدگاه قوانین ،مانند والیت پدر است؛ اما در رسوم اجتماعی ما ،منوط بر
این است که والیت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانوادهی طبیعی و مرسوم
خود زندگی نکند.
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حضانت در لغت به معنی«پروردن»است .در اصطالح ،عبارت است از نگهداری مادی و
معنوی طفل ،توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.
حضانت ،اقتداری است که قانون به منظور نگه داری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان
اعطاءِ کرده است .در این اقتدار ،حق و تکلیف به هم درآمیخته است( .ماده 9957قانون
مدنی)
این حق و تکلیف ،با قرارداد و توافق ،قابل اسقاط یا واگذاری به غیر نیست و ضمانت
اجرای مدنی و کیفری دارد.
اکنون ،این پرسش مطرح است که اگر مادر یا پدر طفل ،تغییرجنسیت بدهد ،والیت،
حضانت و سرپرستی طفل به چه صورت خواهد بود؟ این بحث در دو حالت مطرح است:
تغییرجنسیتِ مادر به مرد
اگر مادر طفل ،تغییرجنسیت دهد و به مرد تبدیل شود؛ آیا بر طفل والیت پیدا میکند؟
پاسخ منفی است .زیرا والیت از آنِ پدر(أب) است و در تعریف (أب) گفتهاند که« :پدرکسی
است که طفل از نطفهی او تشکیل شده باشد» .در این فرض ،مادری که تغییر جنسیت داده
است و به مرد تبدیل شده ،عنوان «پدر»ندارد و در عرف نیز اینچنین تلقی میشود که وی
مادری است که تغییرجنسیت داده و عرفاً نیز به وی «پدر» اطالق نمیگردد.
در خصوص حضانت نیز مطابق مادهی  9951قانون مدنی«:حضانت مادر تا سن هفت
سالگی بر طفل در اولویت است» .بنابراین اگر در این مدت ،مادر تغییرجنسیت دهد ،با وجود
اینکه تبدیل به مرد شده است ،ولی عنوان«مادر»همچنان بر ایشان صادق است و کماکمان،
تا سن هفت سالگی طفل ،الویت حضانت با ایشان است.
بنابر آنچه گفته شد ،تغییرجنسیت مادر ،نه حق جدیدی(والیت) برای او بر طفل ایجاد
می کند و نه حق و نه تکلیفی(حضانت طفل تا هفت سالگی) را از وی ساقط میکند و
می توان گفت که تغییرجنسیت مادر ،هیچ تأثیری در حقوق و تکالیف ایشان در مقابل طفل
ندارد.
تغییرجنسیتِ پدر به زن
اگر پدر طفل ،تغییرجنسیت بدهد و به زن تبدیل گردد ،آیا والیتش بر فرزندان ساقط می
شودیا نه؟در پاسخ به این پرسش ،دو نظریه وجود دارد:
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نظریه اول :اگر پدر به جنس مخالف(زن)تغییرجنسیت بدهد ،والیتش بر فرزندان ساقط
میشود .آیت اله خمینی پیرو این نظریه است .دو دلیل برای این نظریه برشمرده اند:
اول آنکه :والیت به عنوان«أب»مترتب است و به این مرد بعد از تغییرجنسیت،
صدق«أب» یا پدر نمیشود.
دوم آنکه :والیت برای پدری ثابت است که بر صفت«رجولیت»به معنای«مردی» باقی
باشد و با تغییرجنسیت ،این صفت از بین رفته است .بنابراین ،والیت او بر کودکانش ساقط
است .پیروان این نظریه ،والیت را دائر مدار صفت«مردی» می دانند.
برخی از حقوقدانان پیرو این نظریه معتقدند که با تغییرجنسیتِ پدر طفل و تبدیل شدن
وی به یک زن ،به تربیت اخالقی کودک لطمه وارد خواهد آمد و ممکن است صحت
جسمانی این کودک نیز در معرض خطر قرار گیرد .ایشان معتقدند که با توجه به فرهنگ و
اخالق اجتماعی ایران ،چنین کودکی مورد تمسخر قرار میگیرد و آسیب روانی و اخالقی
می بیند که جبران ناپذیر خواهد بود .با این ترتیب واگذاری تکلیف حضانت چنین طفلی به
مادر یا فرد دیگری به تشخیص دادگاه ،به نفع کودک خواهد بود ( .مطالعه تطبیقی نسب و
تغییرجنسیت در حقوق ایران و فرانسه /ص )538
نظریه دوم :اگر پدر طفل ،تغییرجنسیت به جنس مخالف(زن) بدهد ،والیتش بر فرزندان
ساقط نمی شود و والیت چنین پدری همچنان ثابت و امکان پذیر است .پیروان این نظریه
چنین استدالل میکنند:
اوالً :عرف ،چنین فردی را همچنان«پدر»به حساب میآورد و فرزند او میتواند بگوید :که
این فرد«پدر» من است که تغییرجنسیت داده است و همانطوری که گفته شد ،مالک ،زمان
تشکیل نطفه ی فرزند است .چنانچه اگر مردی با همسرش نزدیکی کند و سپس مرد ،برای
ابدیت غایب گردد و فرزندی به دنیا آید ،شکی نیست که آن مرد ،پدر فرزند محسوب
می گردد .هرچند به جز آنکه در تشکیل نطفه نقش داشته ،دیگرهیچ نقش پدری برای فرزند
نداشته باشد .پس همین مقدار برای صدق عنوان«پدر»کافی است؛ اگرچه جنسیت او تغییر
یابد.
ثانیا :بعداز تغییرجنسیت پدر ،بقای والیت به وسیلهی«استصحاب»قابل اثبات است و
نمی توان گفت که موضوع تغییر کرده است .چون بدیهی است که شخص همان کسی است
که والیت بر کودکانش برای او ثابت بود و اکنون استصحاب میگردد.
در جمع بندی این بحث میتوان گفت که قانون مدنی و سایر قوانین ایران ،حکمی در
این زمینه ندارند .ولی از آنجایی که تربیت و پرورش کودکان امری پراهمیت و اساسی است؛
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نظریه پردازی در خصوص حضانت و نگه داری کودکان ،بسیار حساس و بنیادین است و
سمت و سوی نگرشها به این مهم باید به گونهای باشد که متضمن تربیت کودکان سالم و
ارزشمند در جامعه باشد .البته قانونگذار در ماده  9983قانون مدنی ،به طور کلی در موارد
اختالفی بین ابوین ،نقش دادگاه در تصمیمگیری برای حضانت کودکان را پررنگ شمرده
است و دست قاضی عادل و باانصاف را در تشخیص مصلحت طفل ،بازگذاشته است و با
تفسیری موسع از مصادیق معنونه در این ماده ی قانونی ،می توان در مواردی که پدر یا مادر
طفل با تغییرجنسیت خود ،مصلحت طفل را مخدوش کنند؛ نقش دادگاه را مفروض و
برجسته دانست.
 -6تغییرجنسیت ،نسبت ها و عناوین خانوادگی
نسب عبارت است ازارتباط دونفراز طریق والدت یکی از دیگری(مثل رابطهی والدین و
فرزند) ،یا دونفراز یک منشأ واحد(مانند رابطهی برادر و خواهر).
پرسش اینجاست که هرگاه فردی تغییرجنسیت بدهد ،چه تأثیری بر این عناوین دارد؟
آیا تغییرجنسیت باعث از بین رفتن نسبتهای خانوادگی میشود؟
پاسخ به پرسش اخیر منفی است .زیرا تغییرجنسیت ،موجب از بین رفتن نسبت شخص
با نزدیکان نمی شود .از طرفی ،اینگونه نیست که عناوین خانوادگی ،مانند قبل از
تغییرجنسیت باشند و هیچگونه تغییری در انها رخ ندهد.
تغییرجنسیت ،فقط عنوان نسبت را عوض می کند .ولی حکم محرمیّت با محارم نیز باقی
است و تغییر نمیکند .کسی که تغییرجنسیت بدهد ،نسبت به همجنسان پیشین خود،
نامحرم می شود؛ چه پسر باشد و چه دختر؛ چه از بستگان نسبی یا سببی باشد .تنها نسبت
به محارم پیشین خود ،مَحرم است .مگر زن و شوهر که با تغییرجنسیت یکی از آنان ،ازدواج
آنها منفسخ میشود .عناوین و نسبت های خانوادگی دوگروهند :اول -عناوین و نسبت های
مشترک ،دوم -عناوین و نسبت های مختص(ویژه)
عناوین و نسبتهای مشترک خانوادگی
عناوینی مانند :فرزندی ،عمو ،عمه ،دایی و خاله از عناوین مشترک خانوادگی میباشند.
تغییرجنسیت فرد ،هیچ تغییری در آن عنوان ایجاد نمیکند .به این معنی که اگر کسی
تغییرجنسیت دهد ،از عنوان فرزندی خارج نمیشود و او همچنان فرزند والدین خویش
محسوب میگردد .اگر چه پسرفعلی ،در حالت قبلی -قبل از تغییرجنسیت -دختر بوده است
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یا برعکس .نیز دایی این فرد که تغییرجنسیت داده ،همچنان دایی او محسوب می شود و
همچنین است عناوین:عمو و عمه و خاله.
عناوین و نسبتهای مختص(ویژه)
نسبت و عنوان پدری و مادری
پرسشیکهمطرحاست این است که اگر پدر یا مادر ،تغییرجنسیت دهد؛ آیا بر«پدر» عنوان
«مادر» صدق میکند یا خیر؟ ونیز چنانچه«مادر»تغییرجنسیت دهد ،آیا عنوان«پدر» بر او
صادق است؟
ازآنجاییکهعناوین«پدری»و«مادری» بهلحاظ انعقاد نطفهاست،پسباتغییرجنسیت،این
عناوین همچنانباقیاست و عنوان «پدر» بهعنوان «مادر» تبدیل نمیشود و همچنین
«مادر» نیز به عنوان «پدر» تبدیل نمیگردد .همین مطلب در مورد «جدّ» و«جدّه» نیز
جریاندارد و باتغییرجنسیت ،عنوان «پدربزرگ» به عنوان «مادربزرگ» تبدیل نمیگردد و
برعکس.
بعضی از فقهای شیعه ،مالک تعیین عناوین و نسبت های خانوادگی پس از تغییرجنسیت
را«عرف» می دانند .آیتاله محمدمومن جزءِ این دسته است.
سایر عناوین و نسبت های خانوادگی
اصل بر این است که مالک تعیین عناوین و نسبت های خانوادگی ،زمان حال افراد است و
در تعیین این نسبت ها و عناوین ،گذشتهی افراد بی تأثیر است و همانطوریکه در باال گفته
شد؛ «پدربودن»یا«مادربودن»استثنای این اصل میباشند.
بنابراین ،عناوینی همچون:دختروپسر ،برادروخواهر ،عمو وعمه ،دایی وخاله ،دخترعمو
ودخترعمه وپسرعمه و . . .تابعی از وضع حال فرد ،پس از تغییرجنسیت می باشند .به عنوان
مثال:دختر اگر تغییرجنسیت دهد و به پسر تبدیل گردد ،برای والدین ،پسر به حساب می
آید و برعکس .همچنین عناوین ایشان نسبت به همدیگر-برادر وخواهر -نیز تابعی از وضعیت
آنان ،پس از تغییرجنسیت است و خواهر قبل ،اگر تغییرجنسیت دهد؛ به برادر تبدیل می
گردد و برعکس .در مورد سایر عناوین معنونه فوق این امر صادق است و بدین ترتیب ،پس
از تغییرجنسیت ،خواهر به برادر ،عمه به عمو ،خاله به دایی ،دخترعمه به پسرعمه ،دخترعمو
به پسرعمو و  . . .و برعکس تبدیل خواهند گردید .عرف جامعه نیز چنین قضاوت می کند.
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 -7تغییرجنسیت و ارث
از جمله آثار و تبعات حقوقی تغییرجنسیت در ایران و کشورهای اسالمی ،می تواند ارث
باشد؛ که بسیار مناقشه برانگیز است .در نظام حقوقی ایران و سایر کشورهای اسالمی ،با
الهام از ضوابط و احکام شرعی ،سهم االرث افراد در طبقات و درجات قرابت نَسَبی ،بین
دخترو پسر و مذکر و مونث ،همیشه یکسان نیست .به عنوان مثال :در بین ارقاب نَسَبی
طبقه ی اول ،پسر دوبرابر دختر ارث می برد( .قسمت اخیر ماده ی  128قانون مدنی ایران)
پرسش های مطروحه در این قسمت می توانند اینگونه باشند :فردی که تغییرجنسیت داده
است از والدین خویش ب ه چه سهمی ارث می برد؟ آیا جنسیت فعلی او مالک است یا
جنسیت قبل از تغییرجنسیت؟ پدر یا مادری که تغییرجنسیت داده است از فرزند خود ارث
می برد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه اندازهای ارث میبرد؟ آیا جنسیت فعلی این پدر یا مادر
تغییرجنسیت داده مالک است یا جنسیت قبل از تغییرجنسیت او؟
ارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش
در این حالت ،مالک ،جنسیت فعلی فرزند است .می دانیم که ارث به موت حقیقی یا موت
فرضی مُوَّرث محقق می گردد .از لحاظ زمانی ،وضعیت وارث ،حین فوت مورث ،مالک عمل
خواهد بود .پس اگر در زمان فوتِ مّورث ،وارث ،پسر باشد؛ دوبرابر دختر در طبقهی خود
ارث می برد؛ هرچند سریع پس از فوت مُوَّرث ،تغییرجنسیت دهد.
پس مالک عمل ،جنسیت وارث در حین فوت مُوَّرِث می باشد .هرچند هنوز ترکه تقسیم
نشده باشد و در این فاصله وارث ،تغییرجنسیت دهد ،تأثیری در تغییر میزان سهم االرث
ایشان ندارد.
ارث والدین تغییرجنسیت داده از فرزند خویش
درخصوص ارث بردن والدین تغییرجنسیت داده از فرزند خویش ،سه احتمال مطرح است:
احتمال اول -والدین تغییرجنسیت داده ،اصالً از فرزندان خود ارث نمی برند و رابطهی
ارثیّت ،به طور کامل قطع میگردد .این احتمال بعید است .چون تغییرجنسیت از موانع ارث
نیست و موانع ارث منحصراً شامل :قتل ،کفر ،لعان ،انکار نَسَبیت ،زنا(ولدزنا از والدین و اقوام
آنها ارث نمی برد) می باشند .بنابراین ،نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی ،به مانع
بودن«تغییرجنسیت»اشاره ای نشده است.
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احتمال دوم -پدر تغییرجنسیت داده ⅔ و مادر تغییرجنسیت داده ⅓ ارث می برند .این
احتمال قوی تر است و براساس آن ،پدرو مادر در صورت تغییرجنسیت نیز کمافی سابق از
فرزند خود ارث می برند .آیت اله خمینی و بقیه ی فقیهان اسالمی ،اصل وجود ارث را
پذیرفتهاند.
احتمال سوم -پدر تغییرجنسیت داده ⅓ و مادر تغییرجنسیت داده ⅔ ارث می برند.
براساس این احتمال ،زن فعلی(پدرتغییرجنسیت داده)⅓ و مرد فعلی(مادرتغییرجنسیت
داده)⅔ ارث می برد .گویا مرد فعلی ،پدر است و زن فعلی ،مادر .این احتمال ،ضعیف است و
هیچ دلیلی درتأئید آن وجود ندارد .زیرا نمیتوان گفت«:مادر» پس از تغییرجنسیت ،به
عنوان«پدر» شناخته می شود و برعکس .به عبارت دیگر ،تفاوت پدر و مادر در میزان ارث ،به
لحاظ زمان بسته شدن نطفه است .پس برای پدر -که فرزند از اسپرم او به وجود امده ⅔-و
برای مادر -که فرزند از تخمک او به وجود امده ⅓-ارث وجود دارد .هرچند آیت اله خمینی
معتقد است احتیاط (مستحب)آن است که آن دو با یکدیگر مصالحه کنند.
همانطوری که گفته شد ،احتمال دوم قویتر از سایر احتماالت است و پذیرفتنی تر است.
پرسش دیگری که در این مبحث جا دارد مطرح شود اینکه :اگر میتی وارثی از طبقه ی
اول نداشته باشد و یکی از افراد طبقه دوم مانند :پدربزرگ و مادربزرگ یا برادر و خواهر
داشته باشد و ایشان به جنس مخالف تغییرجنسیت دهد ،تکلیف میزان ارث وی چیست؟
همانطوریکه در پیش گفته شد ،مالک میزان سهم االرث افراد ،وضعیت فعلی آنان است و
همچنین در بحث«تبدیل عناوین خانوادگی» نیز اشاره شد ،هر فردی که تغییرجنسیت
دهد ،قرینهی خود در همان طبقه تبدیل میگردد؛ بنابراین ،برادر اگر تغییرجنسیت دهد،
سهم االرث خواهری می برد و برعکس .همین قاعده در مورد طبقات بعدی مانند:عمو ،عمه،
دایی ،خاله و ...به استثنای«پدربزرگ» و «مادربزرگ»-کهشرحآنگذشت -جاری است .در
تمام عناوین مذکور ،مالک ،جنسیت فعلی وارث است.
 -8تغییرجنسیت ،مسئولیتهای مدنی و کیفری
تغییرجنسیت و مسئولیتهای مدنی
مسئولیت عبارتست از « :تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است؛
خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد » .در فقه« ،ضمان»
معادل واژهی مسئولیت است.
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مسئولیت مدنی نیز عبارتست از«:مسئولیت در مقام خساراتی که شخص(یا کسی که
تحت مراقبت یا اداره ی شخص است) یا اشیاءِ تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و
همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد» .مسئولیت مدنی
در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود.
به نظر می رسد ،تغییرجنسیت افراد در جامعه ،هیچ تأثیری در مسئولیت های مدنی
ایشان نداشته باشد .زیرا در مسئولیت مدنی سه رکن:
الف :وجود ضرر وخسارت ،ب :شخص عامل ورود ضرر و خسارت ،ج :رابطه سببیت از
اهمیت برخوردارند و صرف وجود شخص عامل ورود ضررو زیان ،رکن محسوب میگردد و
جنسیت شخص عامل ورود ضرر و زیان ،تأثیری درمانحن فیه ندارد .پس بالتبع،
تغییرجنسیتِ شخص عامل ورود ضرر و زیان نیز موثر نیست.
تغییرجنسیت و مسئولیتهای کیفری
«مسئولیت کیفری» مرادف «مسئولیت جزایی» است و مسئولیت جزایی ،مسئولیت مرتکب
جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول ،به یکی از مجازاتهای مقرر در
قانون خواهد رسید .متضرر از جرم ،اجتماع است .برخالف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل
مسئول ،افراد می باشند.
در برخی از جرائم و چگونگی اِعمال مجازات ،جنسیت فردِ مرتکب جرم ،موثر است.
بنابراین ،تغییرجنسیت فرد ،قبل از ارتکاب جرم و بعد از ارتکاب جرم می تواند در میزان
مجازات و نحوهی اجرای مجازات مرتکب ،موثر باشد که به آن پرداخته میشود.
اکنون با پرسشهایی از این دست مواجهایم:
 -9چنانچه فرد تغییرجنسیت داده مرتکب جرم شود ،آیا مسئولیت کیفری دارد؟
 -2چنانچه مجرم پس از ارتکاب جرم ،تغییرجنسیت دهد ،آیا فاقد مسئولیت کیفری است؟
 -3آیا شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزندش ،شامل فرد تغییرجنسیت
داده نیز میشود؟
 -1تفاوت زن و مرد در قصاص نفس در خصوص مورد ،چگونه اِعمال می شود؟ به عبارت
دیگر ،از نظر فقهی چنانچه مردی قاتل زنی باشد و حکمش قصاص باشد ،خانوادهی مقتول
باید نصف دیه را به خانوادهی قاتل بپردازند تا حکم قصاص اجرا شود .حال اگر قاتل ،بعد از
قتل ،تغییرجنسیت دهد و به زن تبدیل شود؛ آیا پرداخت نصف دیه به خانوادهی چنین
قاتلی همچنان الزامی است؟
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 -5در بحث فقهی ارتداد ،اگر مردی مرتد شود ،حکم آن اعدام است و اگر زنی مرتد شود ،به
حبس ابد محکوم می شود .حال این پرسش مطرح است :مرد یا زنی که مرتد شده است ،اگر
بعد از ارتداد تغییرجنسیت دهد ،حکم آن چیست؟
آنچه قطعی به نظر می رسد آن است که تغییرجنسیت به طور کلی رافع مسئولیت
کیفری نیست .زیرا مسئولیت کیفری برای«انسان» است و «ماهیت انسان» با تغییرجنسیت
وی از بین نمی رود .اما برای اِعمال مجازات ،جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می
شود .بنابراین ،پاسخ پرسش اول مثبت است .پاسخ پرسش دوم منفی است .نه تنها
تغییرجنسیت ،رافع مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه مجرم ،پس از تغییرجنسیت نیز همچنان
مجرم است و مستوجب مجازات .اما در اِعمال برخی مجازاتها که جنسیت در آن مؤثر است؛
جنسیت فرد در هنگام اِعمال مجازات مالک عمل خواهد بود .به عنوان مثال :می دانیم که
تشریفات و چگونگی زدن شالق به مرد و زن متفاوت است؛ به طوری که شالق زنان را در
حالت نشسته و بر روی پوشش لباس آنها می زنند و شالق مردان را به صورت دراز کشیده و
بدون پوشش لباس -به استثنای پوشش عورت -می زنند .حال اگر فردی در هنگام ارتکاب
جرمی مستوجب مجازات شالق ،مرد باشد و قبل از مجازات ،تغییرجنسیت دهد و زن شود،
به روش زنان بر ایشان تازیانه می زنند و برعکس.
پاسخ پرسش سوم نیز مثبت است .اگر پدری فرزندش را به قتل برساند و پس از آن،
تغییرجنسیت دهد و به زن تبدیل گردد ،تغییرجنسیت ایشان ،هیچ تأثیری در نفی معافیت
قصاص او ندارد .زیرا مالک نفی قصاص ،پدر یا جدّپدری بودن است که با تغییرجنسیت از
بین نرفته است .زیرا به صرف تشکیل شدن نطفه از مرد ،عنوان پدری بر او صدق می کند؛
همانطوری که وقتی مردی با زنش همبستر شود و آن گاه برای همیشه ناپدید شود و سپس
این زن بچه ای به دنیا آورد ،تردیدی نیست که آن مرد ،پدر بچه است .پس این اندازه که
بچه از نطفه ی او به وجود آمده است برای صدق عنوان «پدر» کافی است ،هرچند که
جنسیت او تغییر کند.
از نظر عرف نیز چنین شخصی را پدر می دانند و چنین تلقی می شود که زن حاضر،
پدری است که تغییرجنسیت داده و زن شده است.
برخی ادعا کردهاند که برای نفی قصاص از پدر ،باید ویژگی«مردانگی» وجود داشته باشد.
این ادعا مردود است .زیرا دلیل نفی قصاص از پدر ،از کسانیکه حالت زن شدن بر آنان
عارض می شود انصراف ندارد و این دلیل حتی در حالت تغییرجنسیت نیز شامل آنان می
شود و می توان بقای نفی قصاص از پدرِ تغییرجنسیت داده را با استصحاب ثابت کرد.
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دلیل دیگر آنکه ،نفی قصاص از پدر ،حق مکتسب اوست که به موجب جنس سابق ،این
حق را کسب کرده است و به عبارتی این حق کامالًمحقق شده است و تغییرجنسیت فرد در
حقوق ثابتهی فرد -که به طور قانونی به دست آورده است -تغییری ایجاد نمی کند.
چنانچه مادری تغییرجنسیت دهد و به مرد تبدیل شود ،نفی قصاص شامل او نمی شود.
زیرا از اساس ،این حق ،متعلق به پدر و جدّپدری است و مادری که تغییرجنسیت بدهد،
هرچند به مرد تبدیل شود؛ ولی پدر نشده است .دلیل آن در باال تشریح گردید.
برای پاسخ به پرسش چهارم ،اَشکال مختلفی متصور است که به آنها می پردازیم .زمانی
که فرد مسلمانی ،فرد مسلمان دیگری را به قتل برساند ،مطابق مواد 377 ،372و 552
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  9312ایجاب می کند که مرد در برابر مرد ،بدون هیچ
ردی و در مقابل زن ،با رد تفاضل دیه قصاص شود .بدین معنی که اگراولیای دمِ زنِ مقتول
بخواهد مردِقاتل را قصاصکنند ،میبایست قبل از اجرای حکم ،نصف دیهی قاتل را به
وراثش بپردازند و سپس قاتل را قصاص میکنند.
الف :اگر زنی ،زن دیگری را به قتل برساند و قبل از اجرای مجازات قصاص ،زن قاتل به
مرد تغییرجنسیت دهد ،برای قصاص قاتل ،آیا اولیای دم مقتول باید نصف دیه ی زن
تغییرجنسیت داده (مرد فعلی) را بپردازند؟ پاسخ مثبت است .زیرا اگرچه متقضی
استصحاب ،عدم رد تفاضل دیه است؛ ولی از سوی دیگر ،مقتضای اطالقات قصاص مرد در
مقابل زن ،خالف این استصحاب است و عرف نیز زن تغییرجنسیت داده (مرد فعلی) را مرد
محسوب میکند .به همین دلیل ،برای قصاص قاتل تغییرجنسیت داده ،اولیای دمِ مقتول
باید تفاضل دی ه ،را بپردازند .البته این نظر پذیرفتننی و با قاعدهی تفسیر قوانین جزایی به
نفع متهم نیز سازگار است.
ب :اگر زنی با تغییرجنسیت ،مرد شود و توسط مرد دیگری به قتل برسد ،آیا برای
قصاص قاتل ،الزم است که اولیای دم مقتول به خانوادهی قاتل ،تفاضل دیه بدهند؟ پاسخ
منفی است .زیرا با توجه به اینکه زن با تغییرجنسیت ،تبدیل به مرد شده و در زمان ارتکاب
جنایت ،مرد بوده و توسط مرد دیگری به قتل رسیده است ،اطالقات قصاص ایجاب میکند
که چنانچه مردی ،مرد دیگری را به قتل برساند ،بدون رد تفاضل دیه قصاص شود.
اکنون با توجه به مطالب بیان شده ،اینگونه استنتاج می شود که تغییرجنسیت ،مانع از
اِعمال قصاص نمیشود و اگر فرد سالمی ،شخص تغییرجنسیت دادهای را به قتل برساند ،در
صورت وجود شرایط ،قصاص می شود و تغییرجنسیت مقتول ،تأثیری در قصاص ندارد و
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مالک پرداخت یا عدم پرداخت تفاضل دیه ،جنسیت قاتل در حین اجرای مجازات قصاص
است.
در خصوص پرسش پنجم مبنی بر تغییرجنسیت مرتد ،تاکنون هیچ یک از فقهای
اسالمی اظهارنظری نکرده اند .از نظر اصول کلی تکالیفشرعی ،قاطبهی فقهابراین
عقیدهاندکه تکالیف شرعی میبایست منطبق بر جنسیت فعلی مکلف باشند و احکام شرعی،
متناسب با ظاهر افراد است .پس مکلف ،موظف به اجرای احکام شرعی متناسب با جنسیت
وی پس از تغییرجنسیت است .اما در خصوص اِعمال مجازاتها ،اصل تفسیر مضیَّق حکم
فرماست و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اصلح است.
اکنون ازآنجایی که حکم ارتداد از لحاظ شرعی ،به کیفر و مجازات شبیه است تا یک
حکم شرعی و تکلیفی ،بنابراین به نظر میرسد چنانچه مردی مرتد شود و قبل از اِعمال
مجازات ارتداد (اعدام) تغییرجنسیت دهد و زن شود ،مجازات خفیف -در اینجا حبس ابد-
باید در مورد او اِعمال شود .چون به نفع متهم است و همچنین اگر زنی مرتد شود و قبل از
اِعمال مجازات ارتداد (حبس ابد) تغییر جنسیت دهد و مرد شود؛ در این حالت نیز مجازات
سابق وی-در اینجا نیز حبس ابد -را می توان استصحاب کرد؛ زیرا در مورد مجازات سابق
یقین داریم و اکنون شک داریم که آیا مجازات وی با تغییرجنسیت ،تغییر کرده یا نه؟
استصحاب را جاری میکنیم و مجازات حبس ابد را برمیگزینیم .زیرا این تفسیر ،مضیّق و
به نفع متهم است.
بحث دیگری که جای طرح دارد ،تأثیر تغییرجنسیت در جنایت غیرعمدی است .در
جنایت غیرعمدی ،جانی میبایست دیهی مجنی علیه را بپردازد .در حقوق اسالمی ،دیه
نفس برای زن ،نصف دیهی مرد است .عالوه بر دیه ی قتل ،در خصوص دیهی جراحات نیز
دیه تا ثلث ،برای زن و مرد یکسان است و مازاد بر ثلث ،مجدداً دیهی مرد ،دوبرابر دیهی زن
است.
پرسشیکه در این زمینه مطرح است آنکه« :اگر مجنی علیه در جنایت غیرعمدی،
تغییرجنسیت دهد ،بر مبنای کدام جنسیت وی باید دیه به ایشان پرداخت شود؟ اگر بر زنی
جنایت غیرعمدی وارد شود و قبل از پرداخت دیه ،زن تغییرجنسیت دهد و مرد شود؛ دیه بر
مبنای جنسیت جدید وی محاسبه میگردد یا بر مبنای جنسیت سابق؟
در پاسخ باید گفت که بر مبنای جنسیت جدید ،دیه پرداخت خواهد شد .اگرچه
قانونجزا ،علی االصول ،به نفع متهم تفسیر میشود و نیز در شک بین اَقل و اَکثر کیفر ،باید
به کیفر حداقل رای داد؛ بنابراین در این مورد شک ما در اقل و اکثر بودن مقدار دیه
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می باشد و باید به نفع متهم که ناظر بر وجه اَقل است تفسیر شود؛ اما این گونه نیست .زیرا
عرف ،زن تغییرجنسیت داده را« ،مرد» میداند و همچنین فقهاپس ازتغییرجنسیت ،احکام و
آثارجنسیت جدید را بر فرد تغییرجنسیت داده مترتب میدانند و فرد را در جنسیت جدید،
با احکام جنسیت جدید میدانند.
بنابراین ،ازجملهحقوقیکهفردبراساسجنسیتجدیدازآنبرخوردارمیشود ،مقداردیهاستکه
به اعتبار جنسیت جدید(زمانمطالبهی خواهان) محاسبه میشود.
درپرداختدیهیشبهعمدنیز ،مالک ،زمان مطالبه خواهان(مجنی علیه) است و براساس
جنسیت جدید و زمان مطالبه ،قابل پرداخت است.
میدانیم که در جنایت خطای محض ،دیه بر عهدهی عاقله است .ماده ی  157قانون
مجازات مصوب سال  9312عاقله را چنین تعریف کرده است «:عاقله عبارت از پدر ،پسر و
بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری به ترتیب طبقات ارث است ،همه کسانی که در زمان
فوت میتوانند ارث ببرند ،به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند» .
برخالف جنایت عمدی و شبه عمدی که مسئول پرداخت دیه ،خود مرتکب جرم است؛
در خطای محض ،دیه بر عهدهی عاقله است.
بنابراین ،با توجه به درج کلمهی«ذکور» در مادهی  157قانون مزبور ،جنس«اُناث» در
شمار عاقله محسوب نمیشود .اکنون این پرسش مطرح است که اگر زنی تغییرجنسیت دهد
و به مرد تبدیل گردد ،آیا در زمرهی عاقله به شمار میآید؟ و میتوان علیه ایشان طرح
دعوای مطالبه دیه-درجنایت خطای محض -نمود؟ و همانطوری که از مزایای جنسیت
جدید برخوردار میگردد؛ آیا مکلف به اجرای تعهدات جنس جدید نیز میباشد؟
براساس نظر اکثریت فقهای شیعه ،کسیکه تغییر جنسیت میدهد ،به جنس جدید
ملحق است و احکامجنسیتجدیدبرایایشان الزم االجراست و همچنین براساس قاعدهی
فقهی«من لهُ الغُنم ،فعلیه الغُرم» میتوان پاسخ این پرسشها را مثبت دانست .عالوه بر آن،
عرف نیز چنین فردی را «مرد» به حساب میآورد و احکام مردان را بر وی مترتب میداند.
در نتیجه ،وی در شمار عاقله محسوب میگردد و عهدهدار دیه ی خطای محض میباشد.
عکس این قضیه نیز صادق است و مردی که با تغییرجنسیت به زن تبدیل میگردد ،از
شمار عاقله خارج میشود تعهد وی در جنایت خطای محض به پرداخت دیه با
تغییرجنسیت ،ساقط میگردد.
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نتیجه
تغییرجنسیت موضوع نسبتاً جدیدی است و بالتبع دارای آثار وضعی و تکلیفی متعدد و
مختلفی است .تغییرجنسیت آثار اجتماعی مهمی را به دنبال دارد .اینکه جامعه با فرد
تغییرجنسیت داده چگونه برخوردی دارد؟ و تا چه اندازه وی را میپذیرد یا میراند ،بسته به
میزان درک اجتماعی از این مقوله است .باورها و ادراک جامعه از این موضوع ،برگرفته از
سنتها ،آداب و انگارههای دینی و مذهبی و میزان رشد و توسعهی فرهنگی است.
درجوامعی مانند ایران ،برخی مشاغل از جمله :ریاست جمهوری ،قضاوت ،امامت جماعت و...
ویژه ی مردان است و زنان نمی توانند بدانها دست یابند .امید است در سایه رشد و توسعهی
جهانی ،این ممنوعیتها و محرومیتها در زمان ،برداشته شوند .هرچند برخی از این
ممنوعیتها ،ریشه دراعتقادات مذهبی و دینی ،رسوم و سنتهای قدیمی دارند .بنابراین ،تبدیل
شدن مرد به زن و برعکس می تواند دارای آثار اجتماعی معتنابهی باشد که در متن مقاله تا
حدودی به آنها پرداخته شده است.
البته کار علمی در این خصوص و در راستای شناساندن این موضوع به جامعه و همچنین
ساخت آثار هنری و سینمایی در جهت معرفی این مقوله میتواند موثر باشد.
ازجملهآثاراجتماعیوحقوقیتغییرجنسیت ،اصالحوتغییراسنادسجلی فردتغییرجنسیت
داده ،متناسب با جنسیت جدید وی میباشد .که این خود منشأ آثار حقوقی است.
اولین و مهمترین اثر حقوقی تغییرجنسیت که میتواند در سایر مقوالت نیزحائز اهمیت
باشد ،تأثیر آن بر عقدنکاح است .به طور خالصه میتوان گفت که تغییرجنسیت ،عقدنکاح را
منحل(منفسخ) می کند .از آنجایی که مهمترین رکن ازدواج از نظرشرعی ،لزوم اختالف بین
دوجنس است و تغییرجنسیت ،این اختالف را مختل میکند ،پس ادامهی رابطه زوجیت بین
دوهمجنس میماند و قطعاً چنین زوجیتی ،باطل و فاقد اثر است.
هرچند تغییرجنسیت ،نکاح را منحل میکند ،ولی به طور کلی تأثیر در مهریه ندارد .زیرا
به مجرد عقدنکاح ،زن مالک مَهر میگردد .اما چنانچه بعد از عقد نکاح و قبل از نزدیکی،
یکی یا هر دوی زوجین تغییرجنسیت دهند ،از آنجایی که تعیین مهر برای دوام و بقای
ازدواج بوده است ،و با انتفای علت (تداوم زوجیت) ،موضوع (پرداخت مهریه) نیز منتفی
است .البته این نظر مخالفین جدی دارد .این امر بعد از مواقعه تغییر میکند و چنانچه یکی
از زوجین بعد از مواقعه و نزدیکی تغییرجنسیت دهد؛ از آنجایی که حقوق و تکالیف زوجین
براساس عقد صحیح مستقر شده است؛ پرداخت مهریه نیز واجب است.
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نهایتاً می توان گفت که به صرف عقدنکاح و سپس تغییرجنسیت یکی از زوجین ،نصف
مهرالمسمی به زوجه تعلق میگیرد و با نزدیکی ،کل مهریه بر ذمهی زوج مستقر است( .این
نظر مشهور فقهای شیعی است)
در نکاح موقت ،چنانچه در اثنای مدت آن ،زوج تغییرجنسیت دهد ،به منزلهی انصراف
وی و بذل مدت است و میبایست مهریه به طور کامل به زوجه پرداخت گردد .ولی اگر
زوجه در مدت مُتعه تغییرجنسیت بدهد ،این اقدام وی به منزلهی تخلف از تمکین محسوب
میگردد و به میزان مدت باقی مانده از مهریهاش کاسته میشود .زیرا بنا به نظر مشهور
فقهاءِ ،در عقدموقت ،مهریه در مقابل«بُضع زن» یا تمکین ایشان است.
عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس ،از احکام ویژهی زنان است و وجوب این عناوین
از نظر حدوث و بقاءِ ،دائر مدار وجود«زن»است .پس وقتی«زن»به دلیل تغییرجنسیت از«زن
بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد گردد؛ عدّه نیز ساقط میشود .بنابراین ،نگه داشتن عدّه
برای زنی که تغییرجنسیت داده ،واجب نیست و میتواند پس از تغییرجنسیت ،بالفاصله
ازدواج نماید.
همچنین تغییرجنسیت ،نفقهی زوجه در عقددائم را ساقط میکند .زیرا حکم نفقهی
زوجه در عقددائم ،دائر مدار موضوع(نکاح) است و از آنجایی که نکاح دائم با تغییر جنسیت
یکی از زوجین منفسخ میشود ،انتفای موضوع(نکاح) ،انتفایحکم(نفقه)را به دنبال خواهد
داشت .همچنین تفییر جنسیت هرکدام از زوجین ،تاثیری در سقوط نفقه در عقد دائم ندارد.
هرچند در عقد متعه ،نفقه زوجه بر زوج واجب نیست؛ اما اگر شرط شده باشد ،واجب
میگردد و با تغییرجنسیت هر یک از زوجین -مانند عقددائم -در اینجا نیز نفقه ساقط
میگردد.
تغییرجنسیت پدر ،هیچ تأثیری در وجوب پرداخت نفقهی فرزندان ندارد .این عدم سقوط
نفقه ی فرزندان ،به صالح و مصلحت جامعه و فرزندان است .زیرا فرزند هیچ نقشی در
تغییرجنسیت«پدر» ندارد و دلیلی ندارد بالتکلیف و بدون خرجی در جامعه رها گردد.
در وهله ی اول ،پرداخت نفقه فرزندان ،تکلیف پدر و جدّ پدری است .اما اگر فرزندی پدر و
جدّپدری نداشته باشد و یا داشته باشد و متمکن نباشند؛ این تکلیف بر عهدۀ مادر
مستقرمی شود و دراین صورت ،تغییرجنسیت مادر نیز به همان دالیلی که برای پدر بر
شمردیم ،باعث سقوط تکلیف انفاق فرزندان نمیگردد.
والیت و سرپرستی طفل ،از آنِ پدر و جدّپدری است .اگر مادر تغییرجنسیت بدهد و مرد
شود ،بر فرزندان خود والیت پیدا نمیکند .زیرا علی رغم«مردشدن»« ،پدر» نشده است و
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عرف نیز چنین مادری را پدر نمیشناسد .اگر پدر یا جدپدری تغییرجنسیت بدهد و به زن
تبدیل گردد ،این امر باعث سقوط والیت وی بر کودکانش نمیشود و والیت چنین پدری
همچنان ثابت و امکان پذیر است.
تغییرجنسیت باعث از بین رفتن نسبت ها و عناوین خانوادگی نمیشود؛ بلکه فقط عنوان
نسبت را عوض می کند ولی حکم محرّمیت با محارم نیز همچنان باقی است .عناوین و
نسبت های خانوادگی دو گروهند :اول -عناوین و نسبت های مشترک دوم -عناوین و نسبت
های ویژه .عناوینی مانند :فرزندی ،عمو ،عمه ،دایی و خاله مشترکند و تغییرجنسیت فرد،
هیچ تغییری در آنها ایجاد نمیکند .اما عناوین و نسبت های ویژه نیز دو دستهاند :دسته
اول -نسبت و عنوان پدری و مادری :این دو عنوان به لحاظ انعقاد نطفهاند .پس با
تغییرجنسیت ،تغییر نمییابند .این عدم تغییر در دو عنوان دیگر«پدربزرگ»و«مادربزرگ»
نیز به تبع پدر و مادر جاری است .برخی از فقهاءِ مالک این عدم تغییر را«عرف»میدانند.
دسته دوم -سایر عناوین و نسبت های خانوادگی می باشند .اصل بر این است که مالک
تعیین این نسبت ها ،زمان حال افراد است و گذشتهی افراد بیتأثیر است.
«پدربودن»و«مادربودن» استثنای این اصل می باشند .بنابراین ،عناوینی همچون :دختر و
پسر ،برادر و خواهر ،عمو و عمه ،دایی و خاله و  . . .تابعی از وضع حال فرد می باشند .به
عنوان مثال :دختر اگر تغییرجنسیت دهد به پسر تبدیل میگردد ،برای والدین ،پسر به
حساب میآید و برعکس .بنابراین هر کدام از عناوین ذکر شدهی فوق ،پس از تغییرجنسیت
به عنوان قرینهی خود بدل میگردند.
در حقوق ایران و کشورهای اسالمی که نشأت گرفته از دین اسالم میباشند ،سهم االرث
افراد در طبقات و درجات قرابت نَسَبی ،بین دختروپسرهمیشه یکسان نیست و معموالً پسر
دوبرابردختر سهم االرث دارد .این موضوع بحث برانگیز است که تغییرجنسیت چه تأثیری در
سهماالرث فرد دارد .آیا جنسیت فعلی فرد موثر است یا جنسیت قبلی؟
درخصوص سهم االرث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش ،مالک ،جنسیت فعلی
اوست .از لحاظ زمانی ،وضعیت وارث ،حین فوت مُوَّرث ،مالک عمل خواهد بود.
درخصوص ارث والدین تغییرجنسیت داده از فرزند خویش ،سهم االرث پدر و مادر کمافی
سابق به ترتیب⅔ و ⅓ از فرزند خود ارث می برند .البته احتماالت دیگری نیز مطرح شدهاند
که ضعیف می باشند .بنابراین تغییرجنسیت پدرومادرهیچ تأثیری درمیزان سهماالرث آنها از
فرزندانشان ندارد.
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تغییرجنسیت ،هیچ تأثیری درمسئولیتهایمدنی فرد ندارد .اما دربرخی از مسئولیتهای
کیفری مؤثر است .تغییرجنسیت رافع مسئولیت کیفری نیست .اما برای اِعمال مجازات،
جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته میشود.
همچنین چنانچه مجرم پس از ارتکاب جرم ،تغییرجنسیت بدهد ،فاقد مسئولیت کیفری
نخواهد بود .همچنین شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدر
تغییرجنسیت داده نیز میگردد.
اگر زنی مسلمان ،زن مسلمان دیگری را به قتل برساند و قبل از اجرای قصاص نفس
تغییرجنسیت بدهد و مرد شود؛ اولیای دو زنِ مقتول برای اجرای قصاص میبایست نصف
دیه را بپردازند و سپس قصاص نفس را اجراکنند ،زیرا مردی را دارند قصاص میکنند.
هرچند قبالً زن بوده است .اگرزنی با تغییرجنسیت مرد شود و سپس مردی او را به قتل
برساند ،پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم مقتول واجب نیست؛ زیرا مردی در مقابل
مردی قصاص میشود.
درخصوص تغییرجنسیت مرتد و تأثیر آن بر مجازات شرعیاش ،تاکنون هیچ کدام از
فقهای اسالمی اظهارنظر نکرده اند .اما تفسیر مضیَّق و به نفع متهم قوانین جزایی حکم
می کند که مجازات اَخف را تجویز کنیم .پس اگر مردی مرتد شود و در فاصلهی ارتداد و
قبل از اِعمال مجازات(اعدام) تغییرجنسیت دهد و زن شود ،مجازات زن -حبس ابد -در
موردش اِعمال میگردد و اگر زنی مرتد شود و در فاصلهی ارتداد و قبل از اجرای مجازات
(حبس ابد) تغییرجنسیت بدهد و مرد شود؛ همچنان گذشته ،حبس ابد خواهد شد.
درجنایت غیرعمدیکه مجازاتش دیه است؛ درخصوص جانی که جنسیت تأثیری در
میزان دیه ندارد .اما درخصوص مجنی علیه با توجه به اینکه در دیهی نفس ،دیهی زن،
نصف دیهی مرد است؛ مالک ،جنسیت فرد در زمان مطالبهی خواهان(مجنی علیه)است .نه
قبل ازآن .پس جنسیت جدید ،مالک عمل است نه جنسیت قدیم .این حکم برگرفته از عرف
جامعه است.
درجنایت خطای محض که دیه بر عاقله است و عاقله عبارت از :پدر و پسر و بستگان
ذکور نَسُبی میباشد؛ نیز جنسیت جدید مالک عمل است.
پس اگر زنی تغییرجنسیت بدهد و مرد شود؛ خودبخود در شمار عاقله قرار میگیرد و
برعکس نیز مردی که با تغییرجنسیت ،زن شود؛ از شمار عاقله خارج میگردد.
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شهید ثانی ،الروضه البهیـه فی شرح المعـه الدمشقیـه ،چ ،2بیجا ،انتشارات مجد ،آبان .9371
شیروانی ،علی ،ترجمه لمعه دمشقیه ،نوشتهشهید اول ،چ ،95قم ،انتشارات شابک ،پائیز .9372
صفایی ،سیدحسین و امامی ،اسداله ،مختصر حقوق خانواده ،چ ،32تهران ،انتشارات میزان ،پائیز
.9319
قراچه داغی ،مهدی ،ترجمه ی روانشناسی رشد ،نوشته توماس ،لیکونا ،چ ،5بیجا ،انتشارات دایره،
بهار .9372
قضایی ،صمد ،پزشکی قانونی ،چ ،3انتشارات دانشگاه تهران ،خرداد .9383
کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ،چ ،8تهران ،انتشارات میزان ،تابستان .9371
ــــــــــــــ  ،قواعدعمومی قراردادها ،چ ،5تهران ،انتشارات سهامی انتشار ،9312 ،ج.1

تغییر جنسیت از منظر فقه 78 /
کریمینیا ،محمد مهدی ،تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح ،جله فصلنامه فقه پزشکی ،تهران ،سال
دوم و سوم ،شماره 5و  ،5زمستان  9371و بهار .9312
ــــــــــــــــــــــــ  ،تغییرجنسیت از منظرفقهی و حقوق ،مجله خانه معرفت ،تهران ،شماره
 ،35صفحات .72 – 71
ــــــــــــــــــــــــ  ،تغییرجنسیتاز منظر فقه وحقوق ،چ ،9قم ،انتشارات مرکز فقهی ائمه
اطهار علیهالسالم.9371 ،
کالنتری ،کیومرثوابراهیمی ،نصیبه ،بررسیفقهیحقوقیتغییرجنسیتومسئولیتکیفریراجعبهآن،
دوفصلنامهعالمه ،تهران ،سالیازدهم ،شماره ،32بهاروتابستان .9312
محقق حلّی ،شرایعاالسالمفیمسائلالحاللوالحرام ،بیچا ،تهران ،انتشارات استقالل ،9382 ،ج3و.1
محقق داماد ،سیدمصطفی ،قواعد فقه ،چ ،91تهران ،انتشارات شابک،9375 ،ج.9
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،دوره  5جلدی ،چ ،95تهران ،انتشاراتامیرکبیر.9381 ،
منصور ،جهانگیر ،قانونمدنیایران ،چ ،92تهران ،انتشارات آگاه.9372 ،
موسوی خمینی ،سیدروحاله ،تحریرالوسیله ،بیچا ،تهران ،انتشارات مکتبـه اعتماد الکاظمی،9355 ،
ج.2
موسویهمدانی ،سیدمحمدباقر ،ترجمهتحریرالوسیله ،نوشتهسیدروحالهموسویخمینی ،چ ،1قم،
انتشاراتدارالعلم ،9375 ،ج.1
مومن قمی ،محمد ،کلمات سدیده ،چ ،9قم ،انتشارات اسالمی 9195 ،ق.
هاشمی ،سید حسین ،عالمهفضلاهلل وتغییرجنسیت ازمنظرقرآن ،فصلنامهپژوهشهایقرآنی ،تهران،
شماره ،55-55بهاروتابستان .9312
یاسایی ،مهشید ،ترجمه رشد و شخصیت کودک ،نوشته پاول هنری ماسن و همکاران ،چ ،2تهران،
انتشارات مرکز.9372 ،
یثربی ،سید محمد علی ،درسنامه قواعد فقه استداللی( ،)9چ ،9تهران ،انتشارات شابک.9375 ،
یزدی ،ابوالقاسمابناحمد ،ترجمه شرایع االسالم ،نوشته محققحلّی ،چ ،5تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران ،اردیبهشت .9382
نرمافزار جامع فقه اهلبیت ،کتابخانه تخصصی فقه ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،موسسه
خدمات کامپیوتری نور ،بهمن .9371

