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چکیده
یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی
می باشد .در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند ،بسیاری از پزشکان آن
را یک بیماری می دانند که باید درمان شود .برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد
شده است که مهمترین آنها ،تغییر جنسیت از طریق جراحی است .با توجه به آنکه حقوق در پی
تنظیم روابط اجتماعی است ،باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید .لذا با عنایت به
شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه ،پرسش مهم این است که موضع
قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و
حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت،
خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است..
واژگان کلیدی :تغییر جنسیت ،حقوق ایران ،کامن ال ،وضعیت حقوقی.
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مقدمه
یکی از پدیده های اجتماعی درجهان امروز ،مساله ترانسکسوآلیسم می باشد که به فارسی
تغییر جنسیت ترجمه شده است .در سایه پیشرفت های علم پزشکی امروزه این امکان وجود
دارد که جنسیت برخی از اشخاص تغییر یابد .برخی از آمارها حاکی از شیوع گسترده
ترانسکسوآلیسم می باشد .پدیده تغییر جنسیت علیرغم سابقه نسبتا طوالنی خود در جهان
و حتی ایران ،مورد توجه قانونگذران کشور ما قرار نگرفته است ،هر چند توجه قانونگذران
اغلب کشورهای دنیا به این مساله نیز سابقه ای طوالنی ندارد .این در حالی است که موضوع
تغییر جنسیت در برخی متون فقهی و رساله های عملیه جدید ،الاقل در سی چهل سال
گذشته ،همواره مورد توجه بوده و فقهای عظام سعی وافری در ایضاح مساله و بیان و توضیح
ابعاد مختلف فقهی و آثار و احکام آن داشته اند ،به طوریکه دیدگاه بسیاری از فقهای صاحب
نظر در این زمینه ،حتی از قوانین و دکترین بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا جلوتر،
متعالی تر و انسانی تر است.
بند  18ماده  4قانون حمایت خانواده مصوب  1391/12/1رسیدگی به دعاوی تغییر
جنسیت را در صالحیت دادگاه های خانواده می داند .این ماده ظاهرا داللت بر جواز تغییر
جنسیت می کند هر چند که صراحت نداشته و در خصوص شرایط و آثار تغییر جنسیت نیز
مقرره قانونی خاصی وجود ندارد .پرسش مهمی که باید به آن پاسخ گفت این است که با
توجه به سکوت قانونگذار و فقدان نص در قرآن کریم و روایات معتبر ،آیا تغییر جنسیت بر
مبنای اصول و قواعد فقهی و حقوقی ،امری مجاز ومشروع است یا امری نامشروع و ممنوع
می باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش و برای اینکه ارزش نظرات فقهی در این زمینه بهتر
درک شود الزم دیده شد که وضعیت تغییر جنسیت در نظام حقوقی کامن ال نیز بررسی
ش ود .لیکن پیش از بررسی این دو امر و برای درک بهتر موضوع در گفتار اول به مفهوم
حقوقی و پزشکی تغییر جنسیت می پردازیم تا مشخص شود که مبنای علمی تغییر
جنسیت بر چه اساسی است.
گفتار اول :مفهوم حقوقی و پزشکی تغییر جنسیت
1ـ1مفهوم حقوقی و فقهی تغییر جنسیت
در فقه امامیه برخی از فقها از «تغییر جنسیت» تعریفی ارائه نداده اند .شاید دلیل این امر
بداهت و وضوح معنای این اصطالح باشد .در این حالت ،منظور فقهاء از تغییر جنسیت،
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همان معنای موجود در نزد عرف است یعنی تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به
مرد(.مشکینی1390 ،ش ،ص  )153برخی از فقیهان در تعریف واژه فوق ،تنها به تبدیل مرد
به زن بسنده کرده اند و از تبدیل زن به مرد سخنی به میان نیاورده اند که البته به نظر می
رسد که این نوع اخیر نیز مدنظر آنان بوده است ،هر چند تصریح بدان نشده است(.مدنی
تبریزی1418 ،ق ،ص  )43عده ای دیگر از فقیهان تغییر جنسیت را شامل تبدیل مرد به زن
و برعکس می دانند و درباره تغییر جنسیت فرد خنثا به مرد یا زن اظهارنظر نکرده
اند(.صانعی1377 ،ش ،ص  92؛ مکارم شیرازی1377 ،ش ،ص 618؛ محسنی 1382 ،ش،
ص  )111به نظر می رسد واژه تغییر جنسیت در مفهوم اعم و گسترده آن ،شامل تبدیل
مرد به زن ،یا تبدیل زن به مرد است .از آنجایی که در عمل جراحی توسط پزشکان ،گاه
افراد دو جنسی به مرد یا زن تبدیل می شوند ،باید تعریف فقهی به گونه ای باشد که شامل
این قسم از تغییر جنسیت هم بشود .بنابراین تعریف فقهی بیان شده از سوی فقهای بزرگوار
جامع افراد نیست و تنها شامل بخشی از تغییر جنسیت مرسوم میان پزشکان جراح است.
بنابراین به نظر می رسد که بتوان تغییر جنسیت را به صورت زیر تعریف کرد «:تغییر
جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به
مذکر یا از خنثا به مذکر یا از خنثا به مونث یا از مذکر به خنثا و یا از مونث به
خنثا(».کریمی نیا1389 ،ش ،ص  )47به عبارت دیگر در فقه و حقوق ،واژه تغییر جنسیت با
معنای لغوی آن و آنچه که در میان مردم شایع است ،تفاوت چندانی ندارد و منظور از آن
اصالح آلت تناسلی است ،به گونه ای که جنس مرد به زن و یا زن به مرد تبدیل گردد و نیز
تبدیل خنثا 1و یا دوجنسی به یکی از دو جنس مرد یا زن به معنای تغییر جنسیت است .در
یک کالم می توان گفت هر گونه تبدیل ،اصالح و یا تغییر که در جنس فرد به وجود آید ،به
گونه ای که وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او دارای تفاوت باشد،
عنوان تغییر جنسیت صادق است.
2ـ1ـ مفهوم پزشکی تغییر جنسیت
زندگی هر انسان از عمل لقاح اسپرم و اوول یا تخمک با یکدیگر شروع می شود و در حدود
سه ماه پس از آن ،جنسیت فیزیولوژیک فرد شکل می گیرد و بعد از گذشت شش ماه پس
_____________________________________________________
 .1خنثی کسی است که هردو آلت تناسلی را دارد و صورتی دیگر هم فرض می شود وآن کسی است که فاقد
هردوآلت تناسلی است.
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از شکل گیری جنسیت ،فرد به دنیا می آید .پدر و مادر پس از مشاهده وضعیت
فیزیولوژیکی کودک ،جنسیت او را به همگان اعالم می دارند .اعالم جنسیت به اطرافیان
سبب آفریده شدن انتظاراتی مطابق با جنسیت از کودک می شود .جامعه برای هر جنس
وظایف و الگوهای رفتاری خاصی را تعیین کرده است که مبنای انتظارات دیگران از هر
جنس است و کودک هم مطابق با همان انتظارات و نوع جنسیتی که تعیین شده رفتار می
نماید .اما در این بین ما شاهد افرادی هستیم که هیچ گاه مطابق با جنسیتشان رفتار نمی
کنند(.کریمی نیا1389 ،ش ،صص 63ـ)64
توجیه علمی این حالت در مبحثی تحت عنوان «اختالل هویت جنسی»یا «دگر جنس
باوری» نهفته است .توضیح آنکه هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که بازتاب
احساس درونی شخص از مرد یا زن بودن خویش است .هویت جنسی به یک رشته نگرش
ها ،الگوهای رفتاری و سایر صفاتی که معموال با مردانگی و زنانگی مربوطند و توسط فرهنگ
خاص افراد تعیین می شوند متکی است(.رضایی و همکاران1386،ش ،ص )59هویت جنسی
نیز قاعدتا متکی بر جنسیت فرد است.بنابراین اختالل هویت جنسی عبارت است از «ترجیح
نیرومند و پایدار فرد برای داشتن وضعیت و نقش جنس مقابل ،یعنی همانند سازی پایدار با
جنس مقابل که البته صرفا تمایل فرد به داشتن امتیازات فرهنگیـاجتماعی جنس مقابل
نیست(1».اوحدی و همکاران1386،ش ،ص )20به عبارت دیگر« ،دگر جنس باور فردی است
که عقیده دارد متعلق به جنس مقابل است .به عالوه او احساس بیگانگی نسبت به بدن خود
داشته و آرزوی قوی برای زندگی کردن به عنوان فردی از جنس مقابل را دارد و برای تغییر
دادن ظاهر بدنی و تناسلی خود به شکل ظاهر بدنی و تناسلی جنس مقابل تالش می
کند(».رئیسی و ناصحی 1383 ،ش ،ص51؛ )Bourke, 1995 , p.276
_____________________________________________________
 .1باید توجه داشت که هویت جنسی با نقش جنسی متفاوت است ،چه اینکه نقش جنسی الگوی رفتاری
بیرونی است که منعکس کننده احساس درونی و اعالم جنسیتی است که فرد به آن تعلق دارد .نقش جنسی،
رفتار و گفتاری است که شخص برای نشان دادن میزان مرد بودن یا زن بودن خود ابراز می کند (.طیرانی،
1385ش ،ص  )9هویت جنسی و نقش جنسی باید از  sexکه جنس زیست شناختی هم نامیده می شود و
منحصراً به ویژگی تشریحی و فیزیولوژیکی نشان دهنده مرد بودن یا زن بودن شخص محدود است تفکیک
شود .همه این اصطالحات باید از گرایش جنسی یعنی تمایل یا پاسخ شهوانی فرد تفکیک شود .گرایش جنسی
بر انتخاب شیء (مرد یا زن) و زندگی تخیلی شخص -مثالً تخیالت شهوانی در مورد زن یا مرد یا هر دو-
متکی است (.کاپالن و سادوک 1377 ، ،ش ،ص )381
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با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت که اختالل هویت جنسی دارای دو جزء است:
«همانند سازی قوی و مستمر با جنس مقابل» و «شواهد ناراحتی مداوم شخص از جنسیت
خود یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسیتی خود(».رئیسی و ناصحی1383 ،ش ،ص
 1)51خصوصیت اصلی این اختالل احساس ناراحتی و نارضایتی عمیق و دائم در مورد
جنسیت معین شده و فیزیولوژیک شخص و اعتقاد شدید به متعلق بودن به گروه جنس
مخالف است(عکس آنچه که اعضای تناسلی ظاهری و طبیعی او نشان می دهد) .این اعتقاد
که آنها با طور ذاتی از نظر جنسیت متفاوت از آن چیزی هستند که از نظر زیستی و ظاهری
به آنها اعطا شده ،باعث می شود تا سعی نمایند خارج از هویت جنسی خود به وسیله مبدل
پوش ی و یا تغییر جنسیت زندگی نمایند .بنابراین با محدودیت های اجتماعی ،قانونی و
خانوادگی فراوانی مواجه می شوند(.محمدی و همکاران1389 ،ش ،صص 108ـ109؛
کالنتری و ابراهیمی1390،ش ،صص 75ـ 76؛)Bourke, 1995, p. 276
گفتار دوم :وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران
پرسش مهمی که باید به آن پاسخ گفت این است که با توجه به سکوت قانونگذار و فقدان
نص در قرآن کریم و روایات معتبر و با توجه به اصل  4و  167قانون اساسی ،آیا تغییر
جنسیت بر مبنای اصول و قواعد فقهی و حقوقی امری مجاز ومشروع است یا امری نامشروع
و ممنوع می باشد؟ در برخی از آرای دادگاه ها ،ظاهرا مشروع بودن تغییر جنسیت مفروض
شمرده شده 2،در حالی که الزم است با توجه به سکوت قانونگذار و نظر مخالف برخی از
_____________________________________________________
 .1البته الزم به ذکر است که برخی از پزشکان به ویژه در غرب بر این اعتقادند که ترانس سکسوالیسم یک
بیماری نیست بلکه وضعیتی طبیعی است که در برخی از افراد و به دالیلی چند حادث می شود و لذا به جای
اصطالح اختالل هویت جنسی از واژه «مالل جنسیتی» برای آنان استفاده می کنند.برای توضیحات بیشتر،
نکTallant, 2002, p.642 :
 .2رای شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان رشت به شماره  306مورخ  :85/3/31مقرر می دارد « :در
خصوص دعوای آقای  ...با نمایندگی قضایی آقای (...نماینده تعرفه شده از سازمان بهزیستی استان گیالن) به
طرفین آقای دادستان محترم شهرستان رشت به خواسته صدور مجوز جهت عمل جراحی تغییر جنسیت از
مرد به زن ،با التفات به محتویات پرونده ،نظر به اینکه اداره کل پزشکی قانونی استان گیالن به موجب پاسخ
استعالمات  ...اعالم نموده که خواهان دچار اختالل جدی ترانسسکسوالیسم می باشد و نیاز به عمل جراحی
دارد وخوانده نیز در قبال دعوای مرقوم و مستندات ابرازی وی دفاع موثری معمول نداشته و سایر محتویات
پرونده نیز حکایت از صحت ادعای معنون دارد ،لذا بنا به مراتب ،دادگاه درخواست خواهان را موجه تشخیص و
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فقها ،به آراء و نظرات فقهی استناد شود تا مشخص شود که مجوز جراحی تغییر جنسیت بر
چه اساس و مبنایی صادر شده است.
در این زمینه،فقها نظرات متفاوتی ابراز کرده اند :عده ای از فقها ،تغییرجنسیت را تنها در
افراد خنثی مجاز می دانند( .خوئی1381،ش،ص)386در حالی که برخی دیگر از فقهای
شیعه ،تغییر جنسیت افراد ترانسسکسوال را جایز میدانند( .منتظری1371،ش ،ص 408؛
خمینی1412،ق ،ص 626؛ خامنه ای1388 ،ش ،ص )70و تعداد کمی از فقهای شیعه به
طور کلی تغییرجنسیت این افراد را حرام میدانند(.مدنی تبریزی1418 ،ش ،ص  )47بنابراین
در مورد جواز یا حرمت تغییرجنسیت سه نظر وجود دارد :ممنوعیت مطلق ،جواز مطلق و
جواز مشروط( .کالنتری و ابراهیمی1390 ،ش،ص 80؛ دلیر1387 ،ش ،ص  26؛ اصغری
آقمشهدی و عبدی1387 ،ش ،ص4؛ موسوی بجنوردی1386 ،ش  ،ص )21
1ـ2ـ نظریه های ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت
بسیاری از فقها تغییر جنسیت را مطلقا حرام می دانند .مهمترین دالیل این عده عبارت
است از:
الف) تغییر در خلق اهلل :تقریبا تمام فقها و حقوقدانان اهل سنت که تغییرجنسیت را
امری نامشروع دانسته و قائل به حرمت تغییرجنسیت میباشند معتقدند که تغییرجنسیت
باعث تغییردرخلق اهلل است(.کنعان 1420 ،ق ،صص 284ـ285؛ و نیز نک:
قرضاوی1415،ق،ص)155همچنین عالوه بر فقهای اهل سنت ،گروهی از فقهای شیعه نیز
تغییرجنسیت را به دلیل تغییر درخلق اهلل ،حرام می دانند .در این زمینه در برخی از منابع،
از فقهایی چون عبدالکریم بی آزارشیرازی ،شیخ هادی نجفی ،میرزا جواد تبریزی ،آیت اهلل
اراکی و آیت اهلل گلپایگانی نام برده شده و نظرات آنها بیان شده است ( .به نقل از کریمی
نیا1389 ،ش ،ص 420؛ و نیزفتاحی معصوم 1375،ش ،ص  )80به نظر این دسته از
فقیهان،تغییرخلق اهلل،به استناد آیه119سوره نساء1از کارهای شیطانی و حرام است .برخی از

مستندا به مالک ماده  198قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به صدور
مجوز به خواهان جهت عمل تغییر جنسیت از مرد به زن صادر و اعالم می نماید».
«.1آنهاراگمراه می کنم با آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ آنها را سرگرم می کنم .آنها را به اعمال خرافی دعوت
می کنم از جمله اینکه فرمان می دهم که گوشهای چهارپایان را بشکافند و یاقطع کنند.آنها را وادار می سازم
که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند».
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محققین دراین باره می گویند «:عبارات این آیه ،گفتار ،رفتار وعمل ابلیس را بازگو می کنند
که درصدد فریب دادن و اغوای بندگان خداست ....در اینجا دو امر و دو فرمان از سوی
شیطان به کسانی که تحت تاثیر او قرار دارند صادر می شود :یکی اینکه گوش حیوانات را
ببرند و بعد دستور به تغییر در خلقت می دهد .ترتیب آیات داللت دارد که مراد از تغییر در
خلقت ،تغییر در خلقت انسانهاست .شیطان گام به گام انسان را فریب می دهد تا به تغییر
در بدن انسان ها می رسد؛ کارهایی مثل خصی کردن مردها که در آن زمان رایج
بود(».دلیر1387 ،ش ،صص 40ـ ) 41بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود که این آیه تغییر را
در جنسیت مجاز نمی داند.
در پاسخ به مخالفان باید گفت استناد به این آیه به عنوان دلیلی بر حرمت تغییرجنسیت
درست نیست زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مىخواهند و در صدد
بیان دشمنى شیطان و سر کشى او و اشاره به اقوال اوست(.خرازی1379 ،ش،ص )105عالوه
بر این « اگر آیه 119اطالق داشته باشد ،شامل تمام آفریده ها می شود  ،در حالیکه شکی
نیست که تغییر دادن جمادات و نباتات و یا حیوانات که از آفریده های خدایند ،جایزاست و
منظور از تغییر در خلق خدا ،عبارت است از پدید آوردن آنچه که انسان را از فطرت نخستین
خارج می سازد» (رحمانی1374،ش ،ص 291؛ کالنتری و ابراهیمی 1390 ،ش ،ص )83
درحالیکه با تغییرجنسیت ،انسانیت انسان تغییر نمی کند و نهایت چیزی که اتفاق می افتد
تغییر در صفت است و هیچگاه انسان به جماد یا حیوان تبدیل نمی شود ،بلکه انسان همان
انسان باقی می ماند ،منتها در این عنوان جدید ،تکالیف و وظایف وصفی اش تغییرمی یابد.
(موسوی بجنوردی1386،ش ،ص 23؛ کالنتری و ابراهیمی 1390 ،ش ،ص )83
ب)منع از بین بردن اعضای بدن :یکی دیگر از دالیل مخالفان این است که الزمه
تغییرجنسیت این است که اعضایی را از مرد یا زن ،از بین ببرند و اعضای مصنوعی جنسیت
مخالف را جایگزین آن کنند و این عمل شرعاً جایز نیست ،زیرا حرمت و ممنوعیت از بین
بردن اعضای بدن از ضروریات است و کسی نمی تواند با از بین بردن عضوی از بدن خود به
خویش یا با ازبین بردن اعضای بدن دیگری به او صدمه وارد کند(.مدنی تبریزی1418 ،ق،
ص )45
در پاسخ به این ایراد گفته شده که با استناد به دلیل ذکر شده در صورتی می توان تغییر
جنسیت را به طور مطلق ممنوع دانست که ضرورت ایجاب نکند .اگر شخصی در نتیجه
بیماری روانی یا جسمانی ناچار به برداشت عضوی از اعضای بدن خویش شود ،قاعده مجاز
بودن ممنوعات در موارد اضطرار حاکم بر این دلیل می شود و در نتیجه برداشت یا از بین

 /120مبانی فقهی حقوق اسالمی ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1393
بردن عضوی از بدن در موارد ناچاری امری مشروع است و به استناد دلیل مذکور نمی توان
تغییر جنسیت را به طور مطلق ممنوع تلقی نمود(.باریکلو1382 ،ش ،ص  70؛ رحمانی،
1374ش ،ص  )282بنا بر این تغییرجنسیت در فردی که سالم است و هیچ مشکلی جسمی
یا روحی ندارد ،به دلیل اینکه اعضایی از بدن فرد برداشته می شود تا اعضای مصنوعی
جنسیت مخالف در جای آن قرار گیرد ،برای فرد سالم نوعی نقص و ضرر به بدن است که در
تحمل این ضرر هیچ نفع و فایده عقالیی وجود ندارد و عالوه بر تحمیل هزینه های زیاد و
مشکالت روحی و روانی بسیار برای فرد ،به دلیل اینکه با مالزمات حرام نیز همراه می باشد،
حرمت شرعی دارد .اما تغییرجنسیت برای فردی که مشکل روحی یا جسمی دارد و ناچار به
برداشتن عضوی از اعضای بدن خویش می گردد ،جایز است(.کالنتری و ابراهیمی 1390،ش،
صص83ـ)84حتی بعضی از فقها ،تغییرجنسیت را برای فرد بیماری که در حالت اضطرار قرار
دارد ،واجب می دانند(.منتظری 1371،ش ،ص )408
ج)حرمت تشبه به مرد یا زن :از دالیل دیگر مخالفان این است که تغییرجنسیت باعث
تشبه مرد به زن یا زن به مرد می شود و تشبه به جنس دیگر حرام است .پس انجام عمل
تغییر جنسیت نیزحرام است( .دلیر1387،ش ،ص  )51روایاتی در این زمینه وجود دارد که
پیامبراسالم(ص) افرادی را که خود را شبیه جنس مخالف در می آوردند را مورد لعن قرارداده
و حتی آن افراد را از شهرتبعیدکرده بودند .مخالفان نیز با استفاده از این روایات و قیاس
اولویت ،اینگونه استدالل می کنند که این کالم پیامبر اسالم در مورد شباهت ظاهری است-
که پیامبر(ص)،تغییرظاهری و تشبه زن به مرد و بالعکس را حرام نمود .پس زمانیکه
تغییرخارجی و شباهت واقعی مرد به زن و بر عکس صورت می پذیرد ،به طریق اولی ،این
تغییرحرام می باشد(.کالنتری و ابراهیمی 1390 ،ش ،ص )84
در پاسخ گفته می شود ،اینکه تغییر جنسیت ،نوعی تشبه مرد به زن یا بالعکس می باشد،
سخنی نا صواب است «.چون تشبه مرد به زن یا بالعکس به معنای شباهت داشتن در نحوه
زندگی ،لباس پوشیدن یا تشبه در رابطه جنسی ،با حفظ اصل جنسیت است .اما
تغییرجنسیت ،یک نوع تغییر کلی و ماهوی است به گونه ای که موضوع عوض می شود .در
این حالت اصال صدق تشبه نمی کند(».منتظری1415،ق،ص )517به عبارت دیگر ،در تشبه
موضوع(جنسیت)عوض نمی شود؛ درحالیکه درتغییرجنسیت ،موضوع ،یعنی جنسیت فرد ،به
کلی تغییر می یابد .به همین دلیل تغییرجنسیت با تشبه تفاوت دارد.
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د)غیر مقدوربودن :دلیل دیگر نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت ،غیرمقدور بودن
آن است زیرا خداوند انسان را مذکر و مونث آفریده است و هیچ قدرتی نمی تواند مذکری را
به مونث یا بالعکس تغییر دهد .در نتیجه اگر به وسیله مثال عمل جراحی عالئم جنسیتی
شخصی برداشته شود و یا با تزریق دارو موی صورت مردی ازاله شود و پستان او بزرگ
گردد ،این شخص در واقع تبدیل به مونث نشده است .برعکس ،رویاندن مو در رخسار مونثی
و کوچک کردن پستان او و غیره ،به وسیله تزریق دارو ،موجب تغییر جنسیت او به جنس
مذکر نمی شود .به عبارت دیگر تغییر موضوع مذکر به مونث یا بالعکس ،امری غیرمقدور و
ناشدنی است و چون تغییر ناپذیر است حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است(.مدنی
تبریزی1418 ،ق ،ص )45
این دلیل نیز غیرقابل اعتماد است زیرا به استناد این دلیل نیز نمی توان تغییر جنسیت
را به طور مطلق غیر مشروع دانست ،چون موضوع مورد بحث ،تغییر جنسیت تمام افراد بشر
نیست .در علم پزشکی نیز اعتقاد بر این نیست که تمام افراد می توانندتغییرجنسیت دهند،
بلکه افرادی که به نوعی دچار اختالل هویت جنسی می باشند ،موضوع تغییر جنسیت قرار
می گیرند .بنابراین غیرمقدور بودن تغییر جنسیت شامل تمام افراد نمی شود ،بلکه فقط
شامل افرادی می شود که گرایشات جنسیـ روانی آنها با عالئم جنسیـ بدنی شان هماهنگ و
همسو است که اکثر انسانها در این گروه می باشند و این گروه خارج از موضوع می
باشند(.باریکلو1382 ،ش ،صص 70ـ)71
ه)ممنوعیت به دلیل مالزمه با لوازم حرام :ازدیگر دالیل مخالفان در مخالفت با
تغییرجنسیت این است که ممکن است گفته شود تغییر جنسیت به دلیل اینکه با نگاه به
شرمگاه و لمس عورت نامحرم همراه است ،حرام می باشد .بنابراین برای دوری از این حرام
باید از تغییرجنسیت پرهیز شود .در پاسخ به این ایراد مخالفان گفته می شود ،که در بحث
مشروعیت یا ممنوعیت ،باید به خود موضوع توجه کرد ،یعنی باید دید که موضوع
تغییرجنسیت ،به طور کلی و فی نفسه ،عملی حرام است یا جایز ،نه اینکه به ملزومات و امور
جانبی آن توجه شود(.مومن1375،ش ،ص 96؛ منتظری1371 ،ش ،ص )408
و)حرمت استهالک قوا :یکی دیگر از دالیل قائلین به عدم جواز تغییر جنسیت ،تمسک
به آیه  195سوره مبارکه بقره است که میفرماید  « :و ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه» این
دسته از محققان در ادامه می افزایند «:بر اساس این که آیه از به هدر دادن و ضایع کردن
قوا نهی می نماید ،میبینیم که یک وقت قوا ،قوای اجتماعی است و یک وقت قوای بدنی
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است مثل از بین بردن نفس انسان ،اعضای رئیسه بدن مانند چشم و دست وپا و ...و یا از
بین بردن اعضای تناسلی و تغییر جنسیت»((.دلیر1387 ،ش ،ص)37
در رد این استدالل باید گفت که مستنبط از آیه شریفه بنا به تفسیری که قائلین به
حرمت از آن می کنند این است که از بین بردن قوای جسمی در صورتی که شخص را در
معرض هالکت قرار دهد حرام است ،پس آیه مطلق نبوده و مقید است .سوال اینجاست که
آیا تغییر جنسیت شخص را در معرض هالکت قرار خواهد داد یا عدم تغییر جنسیت؟ پاسخ
منطقی به این سوال آن ا ست که با مراجعه به آمار و تحقیقات در جامعه هدف ،معلوم می
شود که افراد دچار اختالل هویت جنسی ،کسانی هستند که از وضعیت جنسی خود به
شدت رنج می برند و خواهان تغییر و تبدیل وضعیت جنسیت خود به جنس مخالف هستند.
عدم توجه به این وضعیت و عدم پاسخگویی به نیاز روحی این افراد در موارد بسیاری موجب
می شود که آنها اقدام به خود کشی نمایند و یا الاقل باعث ایجاد آسیب های روانی و روحی
در آنان می گردد .بنابراین تغییر جنسیت در این دسته از افراد نه تنها مصداق حرمت در
این آیه نیست بلکه شاید بتوان گفت که قائل بودن به حرمت تغییر جنسیت و ایجاد
ممنوعیت برای مبتالیان این بیماری ،می تواند مقدمه ای برای به هالکت انداختن بیماران
باشد که خود از مصادیق حرمت مذکور در این آیه شریفه می باشد.
ز) نظم عمومی :برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند قواعدی که وضع مدنی شخص را
در جامعه تعیین می کند ،تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است .هدف مهم این گونه
قواعد تامین مصالح عمومی است .به همین جهت اشخاص نمی توانند برخالف آنها با یکدیگر
تراضی کنند .چنانکه به وسیله قرارداد نمی توان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر
داد(.کاتوزیان1380،ش،ج 1صص 174ـ )175ظاهر سخن این دسته از محققان این است که
تغییر جنسیت مخالف نظم عمومی و مصالح عمومی جامعه است( .اصغری آقمشهدی و
عبدی1390 ،ش ،ص )9اما دلیل مزبور قابل انتقاد است زیرا دلیل ذکر شده در صورتی
داللت بر عدم مشروعیت تغییر جنسیت می کند که در علم پزشکی تغییر جنسیت مشروط
به هیچ گون ه قید و شرطی نباشد و هر کس که تمایل به تغییر جنسیت خود داشته باشد،
بتواند موضوع عمل تغییر جنسیت قرار گیرد .اما اگر تغییر جنسیت مشروط به شرایطی
شود ،چنانکه در بسیاری از کشورها چنین است ،مغایرتی با مصالح جامعه نخواهد
داشت(.باریکلو1382 ،ش،ص 71اصغری آقمشهدی و عبدی1390 ،ش ،ص  9؛ نوجوان،
1388ش ،ص )163
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2ـ2ـ نظریه های جواز مطلق تغییر جنسیت
در بین فقهای متأخر ،بر خالف بسیاری از فقها که عمدتاً یا این عمل را ممنوع نموده و یا
مشروط به شرایطی نموده اند ،امام خمینی در نهایت صراحت و بدون هیچگونه قیدی قائل به
عدم حرمت تغییرجنسیت است .ایشان چنین فرموده اند «:ظاهرآن است که تغییرجنس مرد
به زن به سبب عمل و بر عکس آن حرام نیست و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که
خنثی است تا سرانجام یا مرد شود و یا زن ،حرام نیست(».موسوی خمینی1412 ،ق ،ص
 )626فقهای دیگری نیز به این نظر قائلند(.خرازی1379 ،ش ،ص 104؛ مومن1375 ،ش،
ص  ) 97در میان مراجع تقلید فعلی ،حضرت آیت اهلل سیستانی به صراحت تغییر جنسیت را
1
مجاز اعالم نموده اند البته به شرط آنکه مستلزم کار حرامی نباشد و امکان پذیر باشد.
مشابه همین فتوا را آیت اهلل مکارم شیرازی نیز بیان نموده اند 2.دالیلی که برای این نظر
ارائه شده است به شرح زیر است:
الف) اصل حلیت :مطابق اصل حلیت هر کاری حالل است مگر اینکه دلیل صریحی از
قرآن و روایات بر حرمت آن وجود داشته باشد .مثال اعمالی چون همجنس بازی ،لواط و زنا
حرام است زیرا دلیل ما بر حرمت این افعال وجود نص صریح قرآن کریم در مورد آنها می
باشد .و لیکن در مورد حرمت تغییر جنسیت چون نص صریح و روایتی نداریم ،لذا بنابر اصل
حلیت چنین عملی ظاهراً مشروع است(.موسوی بجنوردی1386 ،ش ،ص 22؛ منتظری،
1415ق ،ص 517؛ خرازی1379 ،ش ،ص  )241بنابراین با توجه به اینکه دلیلی در لسان
شارع برحرمت و یا عدم حرمت تغییرجنسیت وجود ندارد ،می توان با جریان اصول عملیه،
مثال اصل برائت ،تغییرجنسیت را مجازشمرد(.کریمی نیا1389،ش ،ص )205
در این دلیل می توان مناقشه کرد زیرا درست است که از طرف قانونگذار دلیل خاصی دال
بر عدم جواز و ممنوعیت تغییر جنسیت وارد نشده است ،ولی اگر شخصی بدون مشکل بدنی
و یا روانی قابل توجه اقدام به تغییر جنسیت خود نماید چون این عمل نه تنها دارای منفعت
مشروع قابل توجه عقالیی نیست بلکه شخص را گرفتار بحران روحی و روانی می نماید ،نمی
توان انجام این عمل را مشروع تلقی کرد(.باریکلو1382 ،ش ،ص )72
_____________________________________________________
 .1نک:سایت رسمی آیت اهلل سیستانی
http://sistani.org/index.php?p=827020&id=863&perpage=2#12169
 .2نک :سایت رسمی آیت اهلل مکارم شیرازی
http://makarem.ir/Search.aspx?lid=0&keyword
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ب)قاعده تسلیط :دلیل دیگری که می توان برای مشروعیت مطلق تغییر جنسیت به
آن استناد کرد قاعده الناس مسلطون علی انفسهم می باشد .همانگونه که برخی از فقها برای
صحت فروش اعضای بدن به آن استناد کرده و معتقدند چون این قاعده مبین سلطه مردم
بر مالشان است در نتیجه همانگونه که مردم ح ق دارند در مالشان هر تصرفی بکنند می
توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرفی را که بخواهند انجام دهند ویکی از تصرفات مجاز به
استناد این قاعده تغییر جنسیت است(.مومن 1415 ،ق ،ص 163؛ موسوی بجنوردی،
1386ش ،صص 22ـ)23
از جهت مفهوم قاعده و همچنین تطبیق آن بر مورد می توان مناقشه نمود زیرا اوالً از
جهت مفهوم قاعده ،مفهوم آن این نیست که انسان بر خود والیت و حاکمیت دارد ،همانگونه
که بر اموال خود حاکم است در نتیجه از لحاظ مفهومی داللت این قاعده بر سلطه انسان بر
خودش مخدوش است .ثانیاً بر فرض قبول این که این قاعده داللت بر سلطه انسان بر خود
دارد ،نمی توان به استناد این قاعده ،تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست زیرا
همانگونه که بعضی معتقدند قاعده سلطه مشرّع نیست و مالک هر تصرفی و لو غیرعقالیی و
اسرافی نمی تواند در مال خود انجام دهد بلکه باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقال متعارف
و معقول باشد(.خویی1417 ،ق ،ص  )102در نتیجه فقط اشخاص می توانند تصرفی در بدن
و نفس خود کنند که عقالیی است در حالیکه تغییر جنسیت شخصی که تمایالت جنسی و
روانی او مطابق عالئم جنسیتی بدنی اوست ،از دیدگاه عقالء تصرف نامعقول و نامتعارف
است .عالوه بر این ،بر فرض اینکه قاعده سلطه مشرّع باشد در این صورت نیز قلمرو آن
محدود به تصرفاتی است که دارای نفع عقالیی است زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم
حقوقی و سیره عقالء تصرفات لغو و زاید و یا دارای مفاسد اجتماعی یا شخصی ،مشروع و
مورد حمایت قانون نیست(.باریکلو1382 ،ش ،صص 72ـ)74
ج)قاعده اضطرار :تقریر استدالل چنین است که بنا بر ادله واصله شرعی اعم از آیات
وروایات ،هرگاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که
در حالت عادی ممنوع و حرام است مواخذه وعقاب نمی شود ،بلکه فعل ممنوع مباح و جایز
می گردد(.محقق داماد1381،ش ،ص  )128البته تحقق اضطرار تابع وجود شرایطی است و
به واسطه این قاعده نمی توان تغییر جنسیت را مطلقا مجاز دانست لذا با توجه به آنچه که
گفته شد این قاعده نمی تواند جواز مطلق تغییرجنسیت را ثابت کند در نتیجه برخی از
محققان گفته اند که اگر هم قائل به حرمت انجام عمل تغییر جنست در شرایط عادی
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باشیم ،بایستی افرادی را که بنا بر گفته متخصصان نیازمند به انجام عمل های تغییر
جنسیت می باشند از این حکم استثناء نماییم(.میرخانی و محمدتقی زاده1391 ،ش ،ص
)92
3ـ2ـ نظریه های جواز مشروط
در مورد جواز یا ممنوعیت عمل تغییرجنسیت ،نظر دیگری مبنی بر مشروعیت مشروط
تغییرجنسیت ابراز شده است .مطابق این نظر ،مشروعیت هر عملی ،منوط به وجود منفعت
مشروع عقالیی است؛ پس تغییرجنسیت در صورتی مشروع است که فرد ِمبتال ،مشکل داشته
باشد و پزشک متخصص عمل تغییرجنسیت را برای رفع مشکل وی ضروری تشخیص دهد.
(باریکلو1382 ،ش ،ص 74؛ و نیز موسوی بجنوردی1386 ،ش ،ص )26
در نظامهای حقوقی کشورهایی که تغییرجنسیت را مجاز اعالم کرده اند ،انجام آنرا منوط
به وجود شرایطی نموده اند تا افراد سالم نتوانند از این اجازه برای رسیدن به مقاصد نامشروع
خود استفاده کنند .بنابراین در تغییرجنسیت ،مشروعیت عمل منوط به این است که شخص
دچار مشکل و ناراحتی باشد و کسانی هم که به عمل جراحی تغییرجنسیت اقدام می نمایند،
در بیشتر موارد گرفتار اختالالت هویت جنسی و ناراحتی روانی و افسردگی شدید هستند.
برخی از محققان در تجویز تغییر جنسیت به حقوق انسانی فرد استناد نموده اند .به نظر
آنان « اساس حقوق بشر اقتصا دارد بدون دلیل ،روان آدمی محبوس نشود ...تا بتواند به
صورت انسانی آزاد و متعادل از حقوق و تکالیف مناسب برخوردار باشد .از آنجایی که افراد
ترانس روان خود را محبوس در ظاهر جسمی نامتناسب با روحیات و خلقیات که در ایشان
نهادینه شده است می یابند با توجه به عدم حرمت و فقدان قانون منع کننده باید با توجه
به قاعده و اصول فوق ،قائل به مشروعیت تغییر جنسیت بر اساس نظریه قطعی کارشناسان
مختلف بود .حق تعیین سرنوشت در چنین مواردی نیز اقتضای تجویز آن را دارد و به هر
شکل نمی توان وجود متقاضیان منحرفی که از روی تفنن خواستار تغییر جنسیت هستند را
مانع از موافقت اصولی با این اقدام دانست و لذا باید تحت شرایط و ضوابط محدود و مضبوط
آن را صرفا برای بیماران تجویز کرد(».روشن1386 ،ش ،ص  )163این نظر را تا جایی که
قائل به جواز مشروط تغییر جنسیت است می توان تایید کرد ولی استناد به حقوق بشر و به
ویژه حق تعیین سرنوشت در توجیه آن به نظر قابل دفاع نمی باشد زیرا اوال حقوق بشر تا
جایی به عنوان توجیه حقوقی قابل استناد است که در منابع حقوقی ما بگنجد .از این
گذشته ه یچ یک از اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر به صراحت به حق تغییر جنسیت اشاره
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نکرده اند .ضمن آنکه باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت به مثابه حقی حقوق بشری
مربوط به گروه ها وملت هاست و موضوعاً از بحث ما خارج است و لذا اتکا به آن در جواز
تغییر جنسیت با مفهوم و دامنه این اصطالح همخوانی ندارد .البته این نوع دیدگاه ها و
1
توجیه ها ،در کشورهای غربی شاید به لحاظ حقوقی و علمی قابل قبول به نظر برسد.
برخی گفته اند  :شاید ادعا شود که اگر مشروعیت تغییر جنسیت مشروط به شرایطی
شود ،مشروعیت آن از واضحات و مسلمات است زیرا به استناد قاعده الضرورات تبیح
المحظورات و حدیث رفع ،هر عمل ممنوع و غیر قانونی در شرایط اضطرار مباح و قانونی می
شود .ولی این ادعا ناشی از عدم درک درست و صحیح موضوع و شرایط تغییر جنسیت است
زیرا اوالً قاعده مزبور در مواردی جاری است که اول منع قانونی وجود داشته باشد و شخص
در شرایط اضطرار قرار گیرد ،بعد این قاعده از او رفع حرمت یا ممنوعیت می نماید ولی بعد
از خروج از شرایط اضطرار ،ادله حرمت دوباره حاکم می شود در حالی که نسبت به افراد
واجد شرایط تغییر جنسیت بر مبنای نظریه مشروعیت مشروط به وجود شرایط خاص ،اصال
ممنوعیت و حرمتی وجود ندارد که قاعده مزبور آن را رفع نماید .در حالیکه برخی فتاوی
حاکی از وجوب تغییر جنسیت نسبت به افراد خنثای فیزیکی یا بدنی است ،در صورتی که
قاعده اباحه شدن ممنوعات در شرایط اضطرار برای مضطر فقط اباحه یا اختیار می آورد و
نمی توان از این قاعده استفاده وجوب یا لزوم نمود .ثانیا موضوع مورد بحث فراتر از شرایط
اضطراری است زیرا ممکن است شخصی با وجود داشتن شرایط تغییر جنسیت در حالت
اضطرار قرار نگیرد .به همین جهت در توصیه ها و مقررات نمونه ،تغییر جنسیت نه به عنوان
یک راه درمان بلکه به عنوان یک حق توصیه شده است .بنابراین مشروعیت تغییر جنسیت
مشروط به وجود شرایطی در متقاضی است ،نه از باب ادله حالت اضطرار ،بلکه از لحاظ علم
پزشکی این شرایط الزم است تا برای پزشک موضوع معالجه فراهم شود و از لحاظ علم
حقوق نیز این شرایط الزم است تا مورد حمایت قانون قرار گیرد.در نتیجه این نظریه با
واقعیت های علم پزشکی منطبق تر است( .باریکلو1382 ،ش ،صص 74ـ)75این تحلیل قابل
انتقاد به نظر میرسد چه اینکه مطابق این نظریه علت جواز تغییر جنسیت لزوم درمان آن از
دیدگاه پزشکان بیان شده است و نظریه مزبور این واقعیت را که دلیل اصلی جواز تغییر
_____________________________________________________
 .1برای دیدن نظر یکی از نویسندگان که به وضعیت افراد دارای اختالل هویت جنسی در کشور استرالیا
پرداخته و با مبانی حقوق بشر پیشنهاداتی را برای اصالح وضعیت این دسته از اشخاص داده،
نکWallbank, 2004:
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جنسیت ا باحه عمل به لحاظ خروج از حالت اضطرار است را نفی می کند  ،در حالی که
واضح است شرایطی که در متقاضی تغییر جنسیت وجود دارد و برای پزشک امکان معالجه
را فراهم می نماید  ،چیزی جز شرایط اضطراری نیست از همین رو برخی از محققان،
معتقدند که اگر فردی ،بیماری جسمی یا روحی داشته باشد و عمل تغییرجنسیت به منظور
معالجه وی باشد ،هرچند با مالزمات حرام ،همراه باشد ،باعث حرمت عمل نمیشود .به دلیل
اینکه تغییرجنسیت برای درمان و معالجه شخص بیمار تجویز میشود و درشخص بیمار،
ضرورت معالجه ایجاب میکند که چنین عملی انجام گیرد ،هرچند با مالزمات حرام همراه
باشد ،ضرورت معالجه باعث رفع حرمت میشود ( .کالنتری1390،ش ،صص 87ـ)88
گفتار سوم :تغییر جنسیت در نظام حقوقی کامن ال
به طور کلی در نظام حقوقی کامن ال ،دعاوی مربوط به وضعیت افراد دگرجنس گرا ،اغلب در
سه قسم دعاوی زیر مطرح شده است :اول دعاوی مربوط به اعتبار ازدواج یک فرد ترانس،
دوم دعوای مربوط تغییر گواهی تولد که منعکس کننده جنسیت فرد است ،و سوم دعاوی
مربوط به تبعیض جنسیتیGrossman, 2005, pp. 823( .ـ )824بررسی سیر تاریخی
دعاوی مربوط به تغییر جنسیت نشان می دهد که دادگاه های نظام حقوقی کامن ال ،اغلب
در دهه اخیر بوده که افراد دارای هویت اختالل جنسی را به رسمیت شناخته اند و این امر
خالف سیری است که از ابتدا در کتب فقهی اسالمی در این زمینه به چشم می خورد.
بحث پی رامون نظام حقوقی کامن ال را در قالب سیری تاریخی و بر اساس پرونده های
مشهور آن ،در سه بخش ارائه داده ایم .در بخش نخست به سیستم قضایی انگلیس می
پردازیم و تحوالت آن را مورد بررسی قرار می دهیم .ضمن آنکه موضع دادگاه اروپایی حقوق
بشر نیز در رابطه با موضع حقوق انگلستان بیان خواهد شد .در ادامه به آثار تغییر جنسیت
در ایاالت متحده و نیز در مبحث سوم به برخی از کشورهای مهم نظام کامن ال از قبیل
نیوزیلند ،استرالیا و کانادا خواهیم رسید.
1ـ3ـ وضعیت تغییر جنسیت در حقوق انگلیس
مهمترین پرونده تغییر جنسیت در نظام کامن ال پرونده معروف«کوربت علیه کوربت»،1
است .در انگلستان ،موضع قانون در خصوص جنسیت افراد  ،تا مدت ها ،متاثر از این پرونده
_____________________________________________________
1. Corbett v. Corbett[1970]2WLR 1306
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بوده است .در این پرونده ،قاضی اُرمرود 1باید تصمیم می گرفت که آیا خوانده دعوا که یک
مرد ترانس است و تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته است  ،برای ازدواج کردن
زن محسوب می شود یا خیر .این قاضی عقیده داشت که معیارهای بیولوژیکی باید این
قضیه را روشن نمایند و بر اساس این نوع معیارها باید تصمیم گیری شود .معیارهای
بیولوژیکی از دید قاضی ارمرود سه عامل بودند :اول کروموزوم ها یعنی وجود کروموزوم xy
برای مردان و یا وجود کروموزوم  xxبرای زنان .دوم غدد جنسی یعنی وجود یا عدم وجود
بیضه ها یا تخمدان ها .سوم اندام جنسی یعنی وجود یا عدم وجود ارگانهای جنسی داخلی و
خارجی مردانه یا زنانه .بر اساس این معیارها ،وی این ادعا را که جنسیت فرد باید بر اساس
ماهیت جنسیـ روانشناختی فرد یا ویژگیهای جنسی ثانویه تعیین شود رد کرد .دالیل پزشکی
نشان می داد که خوانده دارای کروموزوم  xyاست و پیش از عمل جراحی دارای آلت
تناسلی مردانه و بیضه بوده است ولی به لحاظ روانشناختی ،ترانس محسوب می شده است.
اما قاضی ارمرود رای داد که این فرد در زمان تولد مرد بوده است و از آنجایی که پذیرفته
شده که ساختار جنسی بیولوژیکی فرد در زمان تولد تعیین می شود و قابل تغییر نیست،
بنابراین مقرر شد که خوانده هنوز مرد است و لذا زن به حساب نمی آید تا بتواند با یک مرد
ازدواج نماید ،هر چند وی به لحاظ روانی خود را زن به حساب می آورده و حتی تحت عمل
جراحی نیز قرار گرفته است و در جامعه به عنوان یک زن معاشرت می نمایدThomson, (.
)1980, p. 92
به دنبال رای فوق الذکر ،بسیاری از مفسران و مراجع رسمی به دنبال این ایده رفتند که
در تشخیص اختالل هویت جنسی و وضعیت ترانس باید وضعیت و ارگانهای بیولوژیک در
درجه اول اهمیت قرار گیرند .یکی از دالیل اقبال به این اندیشه و به ویژه معیار کروموزوم
شاید این مساله بود که طرح کروموزومی افراد به راحتی قابل تغییر نیست و گذشته از این
می تواند جوابهای روشن تری به پرسش هایی ارائه دهد.
در انگلستان معیار قاضی اورمرود نه تنها در دعاوی مربوط به ازدواج مورد تبعیت قرار
گرفت بلکه معیار وی برای تشخیص جنسیت افراد در موضوعاتی چون حقوق بازنشستگی و
حقوق استخدامی پذیرفته شد و تاثیر گذار بود )Loux, 1997( .در سال  1983و در پرونده
ای دیگر ، 2دادگاه تجدید نظر رویکرد ارمرود در پرونده کوربت را در حقوق جزا به کار
_____________________________________________________
1. Judge Ormrod
2. R v. Tan[1983] QB 1053,1063-1064
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گرفت .در این پرونده دادگاه محکومیت گلوریا گریوز را که یک ترانس تغییر جنسیت داده از
مرد به زن بود تایید کر د در حالیکه این محکومیت ،به مرد بودن وی بستگی داشت و بدین
ترتیب دادگاه وی را یک مرد محسوب نمود)Birkenhead, 2003(.
رای پرونده کوربت انتقادات بسیاری را چه از جانب حقوقدانان و چه پزشکان به دنبال
داشت .این انتقادات بیشتر بر این امر تاکید داشت که انتصاب جنسیت به یک مرد یا زن امر
پیچیده ای است و اگر ما صرفاً به عوامل کروموزومی اتکا نماییم ،دیدگاهی بیش از اندازه
تقلیل گرا اختیار کرده ایم .به عبارت دیگر ،رویکرد فوق اهمیت وضعیت روانی یک فرد به
عنوان زن یا مرد را نادیده می گیرد)Birkenhead, 2003, op. cit(.
موض ع دادگاه های انگلستان ،در بیست سال گذشته ،چندین مرتبه نزد دادگاه اروپایی
حقوق بشر مطرح شده است .در طور این مدت ،پیشرفت قوانین حقوق بشری در این
خصوص با سرعت بوده است .البته تا همین اواخر ،دادگاه اروپایی به طور مکرر ،و از جمله در
دعاوی Rees v United Kingdom(1986); Cossey v United
)،kingdom(1990);Sheffield and Horsham v United Kingdom(1998
مقرر می داشت که اِعمال معیار کوربت ،و در نتیجه به رسمیت نشناختن تغییر جنسیت
افراد دگر جنس باور ،به معنای نقض ماده (8حق پاسداشت زندگی خصوصی) و ماده
(12حق ازدواج) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست .هرچند در پرونده آخر به شدت به
قصور انگلستان ،در عدم بازنگری در قوانینش در این زمینه تاخت .به نظر دادگاه ،پذیرش
اجتماعی دگرجنس باوری و شناسایی مشکالت آنها به نحو فزاینده ای در حال افزایش است.
به همین جهت دادگاه اصرار داشت که این بخش از حقوق باید توسط دولت های متعاهد
مورد بازنگری قرار گیرد)Birkenhead, 2003, op. cit(.
در پرونده «ریز»  ،آقای ریز که مرد تغییر جنسیت داده شده از زن بود ،از دادگاه های
انگلستان تقاضای تغییر نام مندرج در گواهی تولد و اجازه ازدواج نموده بود که به دلیل رد
شدن درخ واستش در انگلستان به دادگاه اروپایی حقوق بشر رجوع کرده بود .در این دعوا،
دادگاه اروپایی بیان داشت علیرغم اینکه موضوع افراد ترانس ،مساله ای جدید نیست ولی
مسائل مربوط به آنها اخیرا مورد توجه قرار گرفته است ،به همین جهت میان دولت های
عضو اتحادیه ،در خصوص اینک ه قانون چگونه باید به قضیه آنها واکنش نشان دهد ،اتفاق نظر
وجود ندارد .نتیجه اینکه دادگاه مقرر داشت که شناسایی قانونی و به رسمیت شناختن افراد
تراجنس ،حوزه ای است که در صالحیت دولت های متعاهد قرار دارد.با توجه به این امر
دادگاه رای داد که دولت بریتانیا با عدم تغییر جنسیت آقای ریز در گواهی تولد او ،حق وی
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بر حریم شخصی را که در ماده  8کنواسیون اروپایی حقوق بشر آمده نقض نکرده است .به
عقیده دادگاه ،این دولت بریتانیا است که باید تصمیم بگیرد چگونه به بهترین وجه به
نیازهای افراد ترانس پاسخ دهد.
اما باالخره دادگا ه اروپایی حقوق بشر نظرش را تغییر داد .در پرونده Goodwin v
) United Kingdom (2002دادگاه مقرر داشت که تصمیم دادگاه تجدیدنظر انگلستان
در به رسمیت نشناختن جنسیت جدید خانم گودوین(از مرد به زن) ،به معنای نقض مواد 8
و  12کنوانسیون است .رای دادگاه طیف گسترده ای را شاملمی شد .در واقع ،این دعوا
پرونده ای مربوط به ازدواج نبود .کریستین گودوین به عنوان یک مرد ازدواج کرده بود و بعد
طالق گرفته بود .شکایت او این بود که در موارد و مصادیق متعددی ،قانون و رویه انگلستان
با وی به عنوان یک تغییر جنسیت داده عادالنه رفتار نمی کند .وی قادر نبود که به خاطر
بدرفتاری جنسی در محاکم کار شکایت نماید زیرا وی یک مرد محسوب می شد .وی نمی
توانست در سن شصت سالگی(سن قانونی خانم ها) بازنشستگی دریافت نماید .وی مجبور
بود حق بیمه بیشتری را پرداخت کند زیرا یک مرد محسوب می شد .در هر حال دادگاه
اروپا یی همه این موارد را مدنظر قرار داد .استدالل دادگاه اروپایی این بود که هرچند یک
دادگاه نباید بدون دلیل منطقی و معقول از تصمیمات پیشین خود عدول نماید ولی باید به
تغییر اوضاع و احوال توجه کند .معیارهای بیولوژیکی از دید این دادگاه برای تشخیص
جنسیت افراد دیگر کافی نیست .به ویژه آنکه انواع درمانهای هورمونی و جراحی های
پیشرفته و پیچیده در حال افزایش است .در نهایت دادگاه بیان می دارد که هر چند این
دولت های متعاهد هستند که سرآخر باید شرایطی را که فرد می تواند تحت آنها به رسمیت
شناختن تغییر جنست خود را درخواست کند تعیین نمایند ،ولی هیچ توجیحی برای این امر
وجود ندارد که افراد تغییر جنسیت داده را از حق ازدواج محروم نماییمBirkenhead, (.
)2003, op. cit
با این وجود ،در پرونده ) ، Bellinger v. Bellinger (2003دادگاه بدوی انگلستان بر
آرای پیشین خود اصرار ورزید و بیان داشت علیرغم اینکه گرایشات اجتماعی و نیز موضع
اتحادیه اروپا در زمینه تغییر جنسیت تغییر کرده است و قانون در موضع اقلیت قرار گرفته
است ،ولی قانون در این زمینه صراحت دارد و قاضی هم باید قانون را اعمال نماید و به
همین جهت درخواست خواهان را ،مبنی به رسمیت شناختن ازدواجش با یک مرد و پس از
تغییر جنسیت ،رد کرد .دادگاه تجدید نظر نیز همان معیارهای کوربت را اعمال کرد و بیان
داشت که جنسیت فرد همانی است که در هنگام تولد داشته است و لذا در زمینه ازدواج
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باید به همان قدر متیقن اکتفا کنیم زیرا نمی توانیم با اطمینان بگوییم که فرد ترانس واقعا
به جنسیتی دیگر تبدیل شده است ،هرچند گرایشها ودیدگاه های اجتماعی در این زمینه
تغییر کرده است .به عبارت دیگر می توان این پرسش را مطرح کرد که در چه زمانی می
توان گفت که فرد باید در کلیه زمینه ها از جمله ازدواج به عنوان فردی از جنس مخالف
تلقی شود و بتوان او را حقیقتاً فردی از جنس مقابل به حساب آورد .به نظر دادگاه این
مساله ،پرسشی است که مجلس باید به آن پاسخ دهد و نه دادگاه .در نهایت این پرونده در
مجلس اعیان به عنوان عالی ترین مرجع قضایی انگلستان مطرح شد و قضات این دادگاه
علیرغم اینکه بیان داشتند قانون ازدواج  1973مغایر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و
قانونگذار انگلیسی باید این قانون را تغییر دهد ولی با توجه به صراحت قانون مزبور ،ازدواج
1
خواهان را به رسمیت نشناختند و درخواست او را رد کردند.
النهایه در سال « ، 2004قانون شناسایی جنسیت» 2در انگلستان به تصویب رسید.
مطابق ماده یک این قانون فردی که  18سال تمام داشته باشد ،بر اساس اینکه با جنسیت
دیگری زندگی می کند ،می تواند تقاضای گواهی شناسایی جنسیت نماید .بر اساس ماده دو
این قانون ،متقاضی باید ثابت نماید که دچار اختالل هویت جنسی است و الاقل به مدت دو
سال تا تاریخ درخواست با جنسیت جدید زندگی کرده است و قصد دارد تا زمان مرگ در
این جنسیت زندگی نماید .برای اثبات موارد فوق ،تاییدیه یک پزشک متخصص در زمینه
اختالل جنسیت و یک روانپزشک ضروری است .اگر متقاضی مجرد باشد به او گواهی دائمی
داده می شود ولی اگر متاهل باشد این گواهی موقت خواهد بود .بر اساس این گواهی موقت،
تا شش ماه بعد ،دادگاه حکم به بطالن ازدواج فرد می دهد .نکته جالب توجه این است که بر
اساس این قانون ،تغییر جنسیت فرد بر پدر یا مادر بودن وی و رابطه او نسبت به فرزندانش
3
تاثیری ندارد .همچنین این قانون حق ازدواج به فرد تغییر جنسیت داده می دهد.
2ـ3ـ تغییر جنسیت در حقوق ایاالت متحده
در ایاالت متحده در زمینه ازدواج افراد تراجنس سه موج متوالی دیده می شود .موج اول
متاثر از پرونده انگلیسی کوربت بوده است که ویژگیهای فیزیولوژیکی زمان تولد را معیاری
_____________________________________________________
.1برای آگاهی از جزئیات این پرونده به سایت مجلس بریتانیا رجوع نمایید:
http://www.publications.parliament.uk
2- Gender Recognition Act
3- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents
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منحصر برای تعیین جنسیت فرد متقاضی ازدواج می داند .موج دوم شامل پرونده هایی است
که در آنها دادگاه ها تالش می کنند تا عوامل روانشناختی را در تعیین جنسیت یک فرد
مداخله دهند .در نهایت در موج سوم عوامل روانشناختی بر عوامل بیولوژیکی برتری داده
می شوندKogan,2004, pp. 371( .ـ ) 372در سال  1971و یک سال پس از دعوای
کوربت ،اولین مورد ازدواج افراد ترانس مورد توجه دادگاه های ایاالت متحده قرار گرفت .در
دعوای  ، Anonymous v. Anonymousدادگاهی در شهر نیویورک مقرر داشت که
ازدواج میان خواهان که یک افسر ارتش امریکا بود و خوانده که در زمان دادرسی یک ترانس
تغییر جنس داده بود ،از لحاظ قانونی باطل بوده است .البته در این دعوا ،خوانده در زمان
ازدواج با خواهان هر چند یک فرد ترانس بود ولی هنوز اندام جنسی مردانه خود را داشت.
البته داماد از این موضوع اطالع نداشت و پس از اینکه با خوانده ازدواج می نماید متوجه می
شود که او دارای آلت تناسلی مردانه است .آنچه که در این جا اهمیت دارد استدالل دادگاه
است .دادگاه بیان می دارد «هرچند ظاهرا به نظر می رسد که جنسیت خوانده به موجب
یک عمل جراحی به یک زن تغییر کرده است ،با این وجود از مقاالت پزشکی و سایر
اطالعاتی که مشاورین دادگاه جمع آوری کرده اند ،صرف برداشتن اندام مردانه به خودی
خود و فی نفسه یک مرد را به یک زن واقعی تبدیل نمی کندTallant, 2002, p. ( ».
 ) 649روشن است که حتی اگر خوانده پیش از ازدواجش عمل جراحی تغییر جنسیت را
انجام می داد ،با این استدالل دادگاه هنوز ازدواج او را به رسمیت نمی شناخت.
در سال  ،1987دادگاهی در ایالت اوهایو ،این قضیه را مورد بررسی قرار داد که آیا «اِلن
الدراچ» ، 1یک مردِ ترانس تغییر جنسیت داده به زن ،می تواند در این ایالت ازدواج نماید یا
خیر .دادگاه به این پرسش پاسخ منفی داد .علیرغم اینکه دکترِ الن ،شهادت داد که وی قادر
به زندگی کردن به عنوان یک زن می باشد و دارای اندام جنسی ظاهری یک زن هم است،
دادگاه بر ساختار کروموزومی الن تمرکز نمود که در زمان تولد ،اندام جنسی او را به شکل
یک مرد درآورده بود .بنابراین بر اساس معیار کوربت ،دادگاه مقرر داشت که الن نمی تواند
با یک مرد ازدواج نماید زیرا ازدواج با همجنس در این ایالت به رسمیت شناخته نشده
است)Tallant, 2002, p. 650(.

_____________________________________________________
1- Elaine Ladrach

وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن ال 133 /
یکی از پرونده های معروف مربوط به موج اول ،پرونده  Littleton v. Prangeاست
که در سال  1999مطرح شد .در این پرونده ،همسر فردی متوفی که خود سابقاً مرد بوده و
تغییر جنسیت داده بود به دلیل درمان نامناسب همسر خود از سوی یک پزشک علیه او
شکایت کرده بود و تقاضای جبران خسارت وارده خود را نموده بود .پزشک در مقام دفاع
اظهار داشت که خواهان یک مرد بوده و بنابراین نمی تواند به عنوان همسر مورث متوفی
شناخته شود و تقاضای غرامت کند .دادگاه بدوی به نفع خوانده رای داد .دادگاه تجدیدنظر
این مساله را مدنظر قرار داد که آیا ازدواج میان یک مرد و فردی که به عنوان یک مرد
متولد شده و به کمک جراحی ویژگی های فیزیکی یک زن را بدست آورده ،معتبر است یا
خیر؟ در پاسخ به این سوال ،دادگاه بیان داشت که این قانونگذار است که باید در این زمینه
دستورالعمل صادرنماید و در ما نحن فیه چنین دستور العملی وجود ندارد .بنابراین با توجه
به اینکه اندام زنانه خواهان همه ساخته بشر است و جراحی تغییر جنسیت نمی تواند اندام
در ونی زنانه برای خواهان تعبیه کند و او فاقد رحم ولوله رحم وتخم دان است لذا فرد تغییر
جنسیت داده پس از عمل جراحی نیز مرد است .نتیجه اینکه حکم دادگاه بدوی تایید
شدKogan, 2004 , pp.375(.ـ )376بنابراین دادگاه تجدید نظر تگزاس بدون اینکه
اشاره مستقیمی به پرونده کو ربت بنماید ،از همان معیارها برای تصمیم گیری استفاده می
کند و به شواهد پزشکی جدید که بر اهمیت عوامل اجتماعی و روانشناختی در تعیین
جنسیت افراد تاکید دارد ،توجهی نمی نماید.
شبیه همین تصمیم گیری توسط دادگاه عالی کانزاس ،در پرونده معروف مربوط به
میراث گاردینر 1رخ می دهد .در سال  2000فردی به نام مارشال گاردینر که یک میلیونر
 85ساله بود فوت می کند در حالیکه وراث وی عبارت بودن از همسر  40ساله اش به نام
«جی نوئل بال» 2که تازه با هم ازدواج کرده بودند و پسر او جو که از همسر قبلی وی بود .از
متوفی مبلغ دو و نیم میلی ون دالر باقی مانده بود و این مبلغ به طور مساوی میان دو وارث
تقسیم می شد .اما نکته اینجا بود که همسر متوفی یک مرد ترانس بود که در سال 1994
تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته بود و زن شده بود .وی سپس نام خود را از
«جی» 3به «جی نوئل» تغییر داده بود و در ویسکانسین گواهی تولد خود را نیز تغییر داده
بود ،جایی که در آن زمان در آنجا زندگی می کرد و قانوناً هم حق تغییر جنسیت داشت و
_____________________________________________________
1- Gardiner
2- J'Noel Ball
3-Jay
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هم تغییر گواهی تولد(.آن زمان  20ایالت آمریکا انجام چنین امری را مجاز می
دانستند).بدین ترتیب جو علیه جی نوئل اقامه دعوا کرد و مدعی شد که ازدواج پدرش با
خوانده غیرقانونی بوده است زیرا در زمان ازدواج جی نوئل مطابق قوانین ایالتی مرد بوده
است و لذا ازدواج دو همجنس نمی توانسته معتبر باشد .همچنین وی مدعی بود که پدر وی
از تغییر جنسیت همسرش آگاه نبوده است و جی نوئل وی را فریب داده است .دادگاه بدوی
در کانزاس رای داد که مطابق قوانین کانزاس ،جی نوئل در زمان تولد مرد بوده است و لذا
ازدواج میان گاردینر و جی نوئل معتبر نیست زیرا این ازدواج ،قانون ایالتی را دائر بر
ممنوعیت ازدواج همجنسان نقض کرده است .این تصمیم اهمیت فراوانی داشت زیرا به
موجب قوانین کانزاس  ،مردان دگرجنس گرایی که به لحاظ روانی زن هستند و بعداً به زن
تبدیل شده اند ،به لحاظ قانونی مرد محسوب می شوند.دادگاه تجدیدنظر این رای را ابطال
کرد .البته نظر دادگاه اخیر این نبود که جی نوئل یک زن بوده است و لذا ازدواج او معتبر
است ،بلکه مقرر داشت این واقعیت که جی نوئل مرد متولد شده است ،به خودی خود و فی
نفسه ،بدان معنا نیست که او به لحاظ قانونی در همه زندگی خود مرد بوده است .به نظر
دادگاه تجدید نظر ،دادگاه بدوی برای تصمیم گیری پیرامون این مساله که جی نوئل در
زمان صدور گواهی ازدواج ،مرد بوده یا زن ،باید به عوامل متعددی توجه می کرده است تا
بتواند تصمیم گیری نماید که آیا ازدواج او معتبر بوده یا خیر .این عوامل از نظر دادگاه
تجدیدنظر عبارت بودند از  :کروموزوم های زمان تولد ،گنادجنسی از قبیل بیضه ها و
تخمدان ها ،اندام جنسی داخلی مانند پروستات یا رحم ،اندام جنسی بیرونی یا همان
دستگاه تناسلی ،جنسیت هورمونی یعنی استروژن یا اندروژن ،جنسیت فنوتوپی یعنی ثانویه
های جنسی مانند روییدن موی سینه ،جنسیت انتقال یافته ،جنسیت تحت رشد و هویت
جنسی .بدین ترتیب با توجه به اینکه دادگاه بدوی به این عوامل توجهی ننموده بود رای
صادره نقض شد )Grossman, 2001(.اما دادگاه عالی کانزاس ،دوباره رای دادگاه بدوی
را تایید کرد .دادگاه مزبور برای تعیین تکلیف در خصوص این پرونده تا حد زیادی به تعاریف
مندرج در «دیکشنری وبستر» تکیه نمود .به عبارت دیگر ،نظر دادگاه این بود که کلماتی
مانند «جنس»« ،مذکر» و «مونث» ،در فهم روزمره ما ،شامل افراد تراجنسیتی نمی شود .به
نظر دادگاه معنای ساده و عادی عبارت «اشخاص با جنسیت مخالف» (که معیار صحت
ازدواج است) عبارت است از یک مرد و یک زن به لحاظ بیولوژیک و نه افرادی که دارای
اختالل جنسیتی می باشند .مرد ترانسی که جراحی کرده است ،هنوز در بدن یک مرد
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سکونت دارد .بنابراین مردی که پس از جراحی زن شده ،با تعریف یک زن تناسب ندارد و
جور در نمی آیدKogan, 2004, pp.376(.ـ)377
به نظر می رسد که این رای نیز خالی از اشکال نباشد .واقعیت آن است که در فهم
روزمره ،جی نوئل با معنای عام و مشترک مرد نیز تناسبی ندارد .به عبارت دیگر ،اصوالً
فهمی روزمره در خصوص افراد ترانس وجود ندارد و لذا توجیه دادگاه برای تصمیم خود
ضعیف به نظر می رسد .نکته جالب توجه آن است که دادگاه یک پاراگراف پس از اظهار نظر
فوق ،به طور تلویحی از رای خود عقب نشینی می کند و بیان می دارد که یک ترانس به
جهت امر ازدواج نه زن است و نه مرد و قانون ازدواج در مورد افراد دارای اختالل هویت
جنسی ساکت است و لذا قانونگذار باید در این باره تعیین تکلیف نماید.
در موج دوم پرونده ها ،با پرونده هایی روبرو هستیم که از معیار کوربت عدول می کنند.
یکی از این پرونده ها ،دعوای  M.T. v. J.T.است که در سال  1976در نیوجرسی مطرح
شده است .در این پرونده ،یک مرد تغییر جنسیت داده به زن ،به دنبال دریافت نفقه از
شوهر خود پس از مفارقت بود .در پاسخ ،شوهر وی ادعا کرد که چون همسرش در زمان
ازدواج یک مرد بوده است ،لذا ازدواجشان باطل است .دادگاه علیرغم پذیرش این مطلب که
برای یک ازدواج قانونی و معتبر طرفین باید از دو جنس مخالف باشند ،معیار کوربت را رد
کرد که برای ازدواج جنسیت باید بر اساس جنسیت زمان تولد تعیین شود و نیز مخالفت
خود را با این استدالل اعالم کرد که در تعیین قابلیت و توانایی یک فرد برای ازدواج صرفاً
وضعیت بیولوژیک مهم است .در عوض دادگاه به اهمیت جنسیت روانشناختی فرد اشاره می
کند .یعنی دادگاه معیاری دوگانه بر اساس آناتومی و وضعیت روانی برای تعیین جنسیت را
می پذیرد .به ویژه دادگاه اظهار می دارد که اگر آناتومی فرد از طریق جراحی با هویت
جنسی وی هماهنگ شود ،آن فرد عضوی از جنس جدید به حساب می آید .البته دادگاه
چیزی بیش از جراحی را الزم می داند .به نظر دادگاه «توانایی جنسی» و نیز «جهت گیری
و تمایالت عاطفی» یک ترانس برای داخل شدن در یک رابطه و نزدیکی جنسی به عنوان
یک مرد یا زن نیز مهم است .یعنی فرد تغییر جنسیت داده باید قادر باشد که در یک رابطه
جنسی با جنس مخالف فعالیت نماید .بنابراین از نظر دادگاه اگر جراحی تغییر جنسیت
موفق بوده است و فرد دارای توانایی فوق الذکر باشد هیچ مانع قانونی و یا تابوی اجتماعی
مشخص یا دلیل عق النی مبتنی بر نظم عمومی وجود ندارد که از شناسایی فرد به عنوان
جنس جدید برای امر ازدواج جلوگیری شود .نتیجه آنکه دادگاه خواهان را به عنوان یک زن
مورد شناسایی قرار داد و به اعتبار ازدواج وی رای دادKogan, 2004 , pp.383(.ـ)384
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در مورد این رای نیز می توان این اش کال را مطرح کرد که آیا قابلیت بارور شدن و یا داشتن
توانایی برای رابطه جنسی می تواند معیار خوبی برای قائل شدن حق ازدواج برای افراد
ترانس باشد؟ آیا همه افراد عادی که ازدواج می کنند دارای این قابلیت ها هستند؟ آیا حق
ازدواج افراد عادی منوط به داشتن قابلیت های ذکر شده است؟
در موج سوم دعاوی ما با پرونده هایی مانند دعوای  Kantaras v. Kantarasروبرو
هستیم .این پرونده  ،در سال  2003و در ایالت فلوریدا مطرح شده است .در این دعوا،
مایکل کانتاراس ،زنی است که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است واکنون
تقاضای انحال ل نکاح خود را دارد .همسرش در دفاع اظهار می دارد که چون مایکل به عنوان
یک زن متولد شده است ازدواج آنها از ابتدا باطل بوده است .در این میان حضانت دو فرزند
آنها ،موضوعی بسیار مناقشه برانگیز بود و همسر درصدد بود تا از ترانس بودن مایکل در این
قضیه استفاده نماید  .نکته این بود که هرچند مایکل عمل جراحی انجام داده بود و پستان و
رحم خود را برداشته بود ولی به دلیل هزینه های باال و نیز خطر ناقص شدن ،اقدام به
کاشت آلت تناسلی مردانه نکرده بود و لذا هنوز دارای واژن بود .اما آزمایشات نشان می داد
که وی به دلیل استفاده از هورمون های مردانه دارای کلیتورسی بزرگ شده است که مایکل
آن را آلت تناسلی مردانه می دانست و بیان داشته بود که از آن برای نزدیکی با همسرش
استفاده می کرده است و البته با تحقیقات بیشتر مشخص شد که وی گاه از وسیله ای
مصنوعی برای انجام رابطه جنسی با همسرش نیز استفاده می کرده است.
در تصمیم گیری پیرامون این مساله که برای امر ازدواج آیا مایکل یک مرد است یا خیر،
دادگاه شدیداً به نظر کارشناسی سه کارشناس درمانی اتکا کرد :یک روانشناس با سابقه 28
سال تجربه سروکار داشتن با ترانس ها ،یک جراح پالستیک و یک روانشناس بالینی که
مایکل را ارزیابی ک رده بود .قاضی مقرر داشت که مایکل کانتاراس همه آنچه را که دانش
پزشکی برای موفقیت در انتقال از جنس مونث به جنس مذکر الزم می دانسته انجام داده
است .از جمله اینکه وی در آزمایشات روانشناختی نشان داده است که او یک فرد
تراجنسیتی است که چهارده ماه تجربه زندگی واقعی در نقش یک مرد را دارد و سرانجام
هورمون درمانی نموده و عمل جراحی کرده است .همه کارشناسان شهادت دادند که دانش
پزشکی اصالً کاشت آلت تناسلی مردانه را به عنوان رویه ای الزم و ضروری برای تغییر
جنسیت توصیه نمی نمایند.قاضی برای اینکه از اشکال مقدر مبنی بر اینکه رابطه جنسی
مایکل و همسرش ،بیشتر شبیه همجنس بازی است و نه رابطه جنسی میان یک مرد ویک
زن سعی بلیغی نمود و بیشتر رای خود را به رد این اشکال اختصاص داد .وی اوال به عسر و
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حرج ناشی از عمل جراحی کاشت آلت تناسلی مردانه اشاره کرد و ثانیا کلیتوریس بزرگ
مایکل را به مثابه آلت تناسلی مردانه کوچکی تلقی کرد که در واقع برخی از ترانس های زن
برای امر رابطه جنسی از آن استفاده می کنندKogan, 2004, pp.393( .ـ ;394
Leinicke ,2005 ,pp. 18ـ)21
در تحلیل رای دادگاه متوجه می شویم که قاضی از رویکردی جدید نسبت به آرای قبلی
استفاده ک رده است و بر این اساس که خواهان به لحاظ اجتماعی و روانشناختی مرد به
حساب می آید ،وی را مرد در نظر گرفته است فارغ از اینکه ظاهر بدن وی چه باشد .البته
وی تا حدی با آراء موج دوم نیز همراهی کرده است و هنوز معیار قابلیت رابطه جنسی را
مدنظر داشته و سعی در توجیه این مساله نموده است.
نتیجه
در این نوشتار سعی بر این بود که وضعیت حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام
حقوق کامن ال ترسیم گردد .با توجه به اینکه قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت ساکت
است ،علیرغم اینکه در قانون حمایت از خانواده دعاوی تغییر جنسیت در صالحیت دادگاه
های خانواده قرار گرفته است ،ولی با عنایت به اینکه آرای دادگاه ها باید مستدل و مستند
به مواد قانونی باشد و با توجه به اینکه نظرات مخالفی نیز از سوی فقها ابراز گردیده است ،با
بررسی آراء و نظرات فقهی به این نتیجه رسیدیم که قابل دفاع ترین موضع در این زمینه،
جواز مشروط است .به عبارت دیگر ،با توجه به راهکارهای درمانی موجود ،و به عنایت به ادله
ای که ارائه شد ،تغییر جنسیت باید منوط به اضطرار باشد و تشخیص این امر نیز با قاضی
است که باید با جلب نظر کارشناس احراز گردد.
همچنین دیدیم که در نظام حقوقی کامن ال نیز تا مدتها با توجه به رای موسوم به
کوربت ،دادگاه در شناسایی فرد تغییر جنسیت داده خودداری می کردند که در نهایت در
دهه اخیر ،در انگلستان با دخالت دادگاه اروپایی حقوق بشر و در سایر کشورها با تغییر
جهت دادگاه ها تحت تاثیر پیشرفت های پزشکی ،تغییر جنسیت به رسمیت شناخته شد.
این مطالعه تاریخی نشان می دهد که افراد ترانس در کشورهای متعلق به این نظام به دلیل
ساختار سنتی و محافظه کارانه آنها ،تا چه حد با مشکالت عدیده دست و پنجه نرم کرده
اند .این در حالی است که بسیاری از فقهای شیعه از مدتها پیش تغییر جنسیت را به
رسم یت شناخته بودند .در هر حال به نظر می رسد که قانونگذار اسالمی باید هر چه سریعتر
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اقدام به قانونگذاری در این زمینه نماید تا مانع تفاسیر متضاد و مختلف و برخوردهای سلیقه
ای با این مقوله شود.
منابع
اصغری آقمشهدی ،فخر الدین و عبدی ،یاسر ،وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ،نشریه علمی-
پژوهشی فقه و حقوق اسالمی ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1390ش.
اوحدی ،بهنام و همکاران ،ویژگیهای تصویربرداری مغز افراد دچار اختالل هویت جنسی در مقایسه
به افراد سالم ،تازه های علوم شناختی ،سال نهم ،شماره 1386 ،3ش.
باریکلو ،علیرضا ،وضعیت تغییر جنسیت ،اندیشه های حقوقی ،سال اول  ،شماره پنجم ،زمستان
1382ش.
خامنه ای ،سید علی ،رساله اجوبه االستفتائات ،بی چا ،تهران :پیام عدالت1388 ،ش.
خرازی ،حسین ،تغییر جنسیت ،مجله اهل بیت ،سال ششم ،شماره  ،23پاییز 1379ش.
خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ،چاپ چهارم ،قم:موسسه نشر اسالمی 1412 ،ق،ج.2
خوئی ،سید ابوالقاسم ،استفتائات،بی چا  ،قم :موسسه احیای آثار امام خویی1381 ،ش.
خویی ،سید ابوالقاسم خویی ،مصباح الفقاهه،بی چا  ،قم :موسسه انصاریان1417 ،ق ،ج.2
دلیر ،محسن ،تغییر جنسیت  :آری یا نه؟( درس خارج فقه آیت اهلل یداله دوزدوزانی)  ،چاپ اول،
قم :آثار امین ،زمستان 1387ش
رئیسی ،فیروزه و ناصحی ،عباسعلی ،اختالل هویت جنسی ،چاپ اول ،تهران صدا ،بهار 1383ش.
رحمانی،سید محمد ،معرفی تفصیلی کلمات سدیده ،مجله فقه اهل بیت ،شماره 1374 ،3ش.
رضایی ،امید و همکاران ،کارکرد خانواده در بیماران دچار اختالل هویت جنسی ،مجله توانبخشی،
دوره هشتم ،شماره 1386 ،26ش.
روشن ،محمد ،بررسی آثار فقهی حقوقی تغییر جنسیت ،فصلنامه حقوق پزشکی  ،سال اول ،شماره
دوم ،پاییز 1386ش.
صانعی ،یوسف ،استفتائات پزشکی ،چاپ دوم ،قم :میثم تمار1377 ،ش.
طیرانی ،اعظم ،وقتی روح با جسم همخوانی ندارد :اختالل هویت جنسی از دیدگاه صاحبنظران،
روزنامه قدس ،شماره  ،5447مورخ 85/9/20ش.
عسکری ،محمد ؛ صابری ،سید مهدی؛ رضایی ،امید و دولتشاهی ،بهروز ،شیوع آسیبهای روانی در
بیماران با اختالل هویت جنسی ،مجله پزشکی قانونی ،دوره  ،3شماره  ،3چاییز 1386ش.
فتاحی معصوم ،حسین ،مجموعه مقاالت و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه اسالم درپزشکی ،بی چا
،مشهد :دانشگاه علوم پزشکی1375 ،ش ،ج.2
قرضاوی  ،یوسف ،الحالل و الحرام فی االسالم ،بی چا  ،تهران :منظمه االعالم االسالمی 1405 ،ق.

وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن ال 139 /
کاپالن ،هارولد و سادوک ،بنیامین ،چکیده روانپزشکی بالینی ،نصرتاهلل پورافکاری ،چاپ سوم،
تهران :آزاده ،پائیز 1377ش.
کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،چاپ پنجم ،تهران :شرکت سهامی انتشار1380 ،ش ،ج.1
کریمی نیا ،محمد مهدی ،تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق ،چاپ اول ،قم :مرکز فقهی ائمه
اطهار1389 ،ش.
کالنتری ،کیومرث و ابراهیمی ،نصیبه ،تغییر جنسیت و بررسی فقهی آن ،فصلنامه تخصصی فقه و
مبانی حقوق اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،24تابستان 1390ش.
کنعان ،احمد محمد ،الموسوعه الطبیه الفقهیه ،بی چا ،بیروت :دار النفائس 1420 ،ق.
محسنی ،محمد آصف ،الفقه و المسائل الطبیه ،بی چا ،قم :بوستان کتاب1382 ،ش.
محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه ،چاپ سوم ،قم :مرکز نشر علوم اسالمی1381 ،ش ،ج.4
محمدی ،خسرو؛ زمانی،رضا ؛ واعظی ،سید احمد و حدادی کوهسار ،علی اکبر ،بررسی ویژگیهای
شخصیتی تبدل خواهان جنسی ،فصلنامه علمیـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال پنجم،
شماره  ،17بهار 1389ش.
مدنی تبریزی ،سید یوسف ،المسائل المستحدثه ،بی چا  ،قم :دفتر آیت اهلل مدنی 1418 ،ق ،ج.1
مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه،بی چا  ،قم :الهادی1390 ،ش.
مکارم شیرازی ،ناصر ،استفتائات جدید ،به کوشش ابوالقاسم علیان نژادی ،چاپ اول ،قم :مدرسه
االمام امیرالمومنین(ع)1377 ،ش ،ج.2
منتظری ،حسینعلی،رساله استفتائات،بی چا  ،تهران :نشر تفکر1371 ،ش ،ج.2
منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی المکاسب المحرمه،بی چا ،تهران :نشر تفکر 1415 ،ق ،ج.2
موسوی بجنوردی ،سید محمد ،بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر
امام خمینی ،پژوهشنامه متین ،شماره 1386 ،36ش.
مومن ،محمد ،سخنی درباره تغییر جنسیت ،فقه اهل بیت ،سال دوم  ،پاییز 1375ش.
مومن ،شیخ محمد ،کلمات سدیده،چاپ اول ،قم :موسسه نشر اسالمی 1415 ،ق.
مهرابی ،فریدون ،بررسی برخی از ویژگیهای تبدل خواهی جنسی در بیماران ایرانی ،فصلنامه اندیشه
و رفتار ،شماره  ،3سال دوم ،زمستان 1374ش.
میرخانی ،عزت السادات و محمدتقی زاده ،مهدیه ،مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت،
فصلنامه فقه پزشکی ،سال سوم و چهارم ،شماره  9و  ،10زمستان  1390و بهار 1391ش.
نوجوان ،داود ،مبانی فقهی حقوقی تغییر جنسیت ،فصلنامه حقوق پزشکی ،سال سوم ،شماره نهم،
تابستان 1388ش.
Bourke, Juliet (1995), " Transsexualism: The Legal, Psychological and Medical
Consequences of Sex Reassignment Surgery", Current issues in Criminal Justice,
vol.6, no.2.

1393  پاییز و زمستان، شماره چهاردهم، سال هفتم، مبانی فقهی حقوق اسالمی/140
David, Fiona and Blight Jake (2004), " Understanding Australia's Human Rights
Obligations in Relation to Transsexuals: Privacy and Marriage in the Australian
Context", Deakin Law Revew, vol.9, no.2, (pp. 309ـ325).
Gooren, L.J.G(1993),"Transsexualism, Medicine and Law", available at: http://w
ww.mermaids.freeuk.com/gooren01.html.
Grossman, Joanna (2001)" Whom Can Transsexuals Marry? And From Whom
Can They Inherit? ", available at: http://writ.lp.findlaw.com/grossman/20010605
.html.
Grossman, Karley A. (2005), " Transsexuals and the Legal Determination of
Sex", Family Law Quarterly, vol.39, no.3.
Kogan, Terry S(2004), "Transsexuals, Intersexuals and SameـSex Marriage",
BYU Journal of Public Law, vol. 18, (pp. 371 ـ418).
Leinicke, Sarah (2005)," PostـOperative Transsexuals' Right to Marriage", The
Modern American, vol.1, Issue.1.
Loux, Andrea C(1997),"Is He Our Sister? Sex,gender and Transsexuals Under
European law", available at http ://webjcli.ncl.ac.uk/1997/issue3/loux3.html
#legalsex.
Tallant, Kevin( 2002),"My 'Dude Looks Like a Lady': The Constitutional Void of
Transsexual Marriage", Georgia Law Review, vol. 36.
Thomson, Joseph M(1980)," Transsexualism: A Legal Perspective", Journal of
Medical Ethics,vol. 6, pp. 92ـ97.
Wallbank, Rachael(2004),"Contemporary Human Rights Issues for People with
Transsexualim", available at:http://www.wallbanks.com (1971), " Transsexuals
in Limbo: The Search for a Legal Definition of Sex", Maryland Law Review,
vol.31, Issue.1.

: قابل دسترسی به آدرس،سایت رسمی آیت اهلل سیستانی
http://sistani.org/index.php?p=827020&id=863&perpage=2#12169.

: قابل دسترسی به آدرس،سایت رسمی آیت اهلل مکارم شیرازی
http://makarem.ir/Search.aspx?lid=0&keyword.

