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 چکیدٌ

یکی از غّاىم ىِو کَ در جيحع یا غغم جيحع قعل از ةػىی از صلّق ىؤدؼ اؿث، زٍـیث 

اؿث. ةٍاةؼایً، اگؼ قعنی اكغام ةَ جغییؼ زٍـیث کٍغ الزم اؿث ةؼرؿی قّد کَ ایً ىّوّع 

ظّاُغ گػاقث. صلّق چٍیً قعنی ىيکً اؿث، صلّق كؼاردادي و یا چَ ادؼي ةؼ صلّق او 

غیؼ كؼاردادي ةاقغ. در ىّرد ادؼ جغییؼ زٍـیث ةؼ صلّق كؼاردادي ةایغ دیغ جغییؼ زٍـیث چَ 

ادؼي ةؼ كؼارداد ظّاُغ گػاقث. ةؼاي ةؼرؿی ادؼ جغییؼ زٍـیث ةؼ كؼارداد ةَ ٌلف زٍـیث در 

در اٌػلاد كؼارداد ٌلف اؿاؿی داقحَ ةاقغ ةا جغییؼ  كؼار داد جّزَ قّد؛ اگؼ ٌّع زٍـیث

اةحغا ةاًم اؿث، ونی اگؼ زٍـیث ٌلف قؼًی و فؼغی  زؼارداد اقّد کَ ك زٍـیث کكف ىی

جّاٌغ آن را فـط  ؼف دیگؼ ىیایفا کٍغ، كؼارداد ةاكی و صلّق ٌاقی از آن ٌیؽ ىضفّظ اؿث و ً

ادي، کَ قعل ةؼ ىتٍاي زٍـیث جغییؼ زٍـیث ٌـتث ةَ صلّق ىکحـب غیؼ كؼارد کٍغ.

ؿاةق کؼده، ىكؼوط ةؼ ایٍکَ زٍـیث ؿاةق در ةلاي آن ٌلف اؿاؿی ٌغاقحَ ةاقغ، ادؼي ٌغارد. 

جّاٌغ آن را اؿحیفا  ایً، قعل از صلّق ىؼةّط ةَ زٍـیث زغیغ ىحيحع اؿث و ىی غالوه ةؼ

 کٍغ.
 .فلَ ،ایؼان؛ جغییؼ زٍـیثىؼد، زن، : کلمات کلیدی
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 2، ػقیل روجبر1حمسٌ اسفىدیاری بیات

 ؿحادیار گؼوه صلّق زؽا و زؼم قٍاؿی داٌكکغه صلّق داٌكگاه آزاد اؿالىی قیؼازا 1
 .داٌكسّي دکحؼي صلّق زؽا و زؼم قٍاؿی 2
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 مقدمٍ
ث یکی از ىّوّغات ىِيی اؿث کَ ٌَ جٍِا از دیغ پؽقکی ةهکَ ةَ نضاظ ىتاصخ صلّكی صایؽ اُيیث اؿث. اگؼ چَ در جغییؼ زٍـی

نّژي و غهو پؽقکی، اةػاد زغیغجؼي در فؼا روي ىا گكّده قغه گػقحَ ایً ىتاصخ کو و ةیف وزّد داقحَ ونی اکٍّن ةا پیكؼفث جکٍّ

ث در مّرجی کَ از نضاظ پؽقکی وؼوري ؼ ىكِّر فلِاي ىػامؼ، جغییؼ زٍـیُاي صلّكی و ٌیؽ ًتق ٌظ اؿث. از ًؼفی دیگؼ در اکذؼ ٌظام

ةؼرؿی قّد کَ ایً ىّوّع چَ آدار صلّكی  ث کٍغ، الزم اؿثزٍـی ةاقغ. ةٍاةؼایً اگؼ قعنی اكغام ةَ جغییؼ جكعیل داده قّد، ىساز ىی

اىا در كؼاردادُایی کَ  ث ٌیؽ فاكغ ادؼ ظّاُغ ةّدفاكغ ادؼ صلّكی اؿث، جغییؼ زٍـی ثکهی در كؼاردادُایی کَ ٌّع زٍـی در ةؼ داردةَ ًّر

ی ادؼي ٌعّاُغ ث ةاًم ىی قّد و ةؼ صلّق ىکحـب كتهاز جاریط جغییؼ زٍـی ث ٌلف اؿاؿی داقحَ ةاقغ، كؼاردادٌّع زٍـی

 (1415،147،ىّىً)داقث.

سام داده اٌغ. را از زيهَ ىـائم ىـحضغدَ و زغیغ قيؼده اٌغ و در ایً راه کّقف ُایْ اٌ غغه اى از فلِاى قیػَ، جغییؼ زٍـیث

اؿث  اىام ظيیٍْةٍیان گػار زيِّرى اؿالىْ ایؼان، صىؼت  ىیٍَ ىـایهْ را ةیان داقحَ اؿث،نیً فلیِْ کَ در ایً زقایغ ةحّان گفث او

ىّؿّي )ؿیهَ ةَ رقحَ جضؼیؼ درآورده اؿث.م جضؼیؼانّاصکام جغییؼ زٍـیث را در زهغ دو قيـْ،1342کَ صغود ؿال

 (1386،124،ةسٍّردي
  

 تغییر جىسیت از وظر فیسیًلًشى   -1
از آن، در یك ؿاٌحْ ىحؼ ىکػب  ىیهیّن 444ىیهیّن و گاُْ جا  124جا  64ؿهّل ٌؼ )اؿپؼم( ةَ جػغاد زیادى در ىٍْ وزّد دارد کَ 

ٌؼ، فلي یك اؿپؼم قاٌؾ ةؼظّرد ةا جعيك زن  ؿهّل از ایً ُيَ جػغاد فؼاوان y و اؿپؼم x ىٍْ وزّد دارد. ایً اؿپؼم ُا دو ٌّغٍغ: اؿپؼم 

ةا جعيك زن y اؿپؼم ةا جعيك زن جؼکیب گؼدد، فؼزٌغ ةَ وزّد آىغه، دظحؼ ظّاُغ ةّد و اگؼ  xرا داراؿث. چٍاٌچَ اؿپؼم « اُوول»یا 

جؼکیب قّد، فؼزٌغ، پـؼ ظّاُغ ةّد. ونْ ىـانَ ةَ ُيیً زا ظحو ٌيْ قّد، ةیىَ و غغد دیگؼ ةغن، ةا جؼقضات ظّد، غالئو زٍؾ ىػکؼ را 

جؼقش ظاُؼ ىْ ؿازٌغ و ُّرىّن ُایْ در زٍؾ ىاده، غالئو ایً زٍؾ را ظاُؼ ىْ گؼداٌغ. چٍاٌچَ ایً ُّرىّن ُا کو جؼقش قّد یا امالً 

و  فیه)اًالق ىْ گؼدد. گؼدد کَ ةَ ایً افؼاد، دو زٍـْ، ظٍذْ یا ُؼىافؼودیث ٌكّد، چَ ةـا غالىث زٍؾ ىعانف، در وزّد فؼد ظاُؼ

 (1366،223،ىِػب

ىْ  فلَ، ةَ آن ظٍذْ ظّاُغ ةّد کَ در امٌالح یا دظحؼ و یا ةَ دنیم اظحالالت، دو زٍـْةٍاةؼایً، زٍیً ایساد قغه، یا پـؼ اؿث 

ا ىػکؼ و یا ىٌّخ و در ىّاردى افؼاد ظٍذْ، فاكغ ُؼ دو آنث ُـحٍغ. ایً افؼاد در واكع ی ى آنث ىؼداٌَ و آنث زٌاٌَ ُـحٍغگّیٍغ. ایً افؼاد دارا

غ. چٍاٌچَ غيم یکْ از ایً دو آنث جٍاؿهْ، در قعل ظٍذْ ةیف جؼ ةاقغ، فؼد ةَ ُيان زٍؾ ٌم ىضـّب ٌيْ قُّـحٍغ و زٍؾ ؿّ

ؼد ُؼ دو آنث جٍاؿهْ ةَ مّرت را ىكعل ىْ ؿازٌغ ونْ گاُْ کارک فؼد ىّاردى ةا اٌسام آزىایكات، زٍـیث غانبّد و در ىهضق ظّاُغ ة

 .جػتیؼ ىْ قّد ٌغارد کَ از آن در نـان فلَ ةَ ظٍذاى ىكکم جـاوى ةّده و ُیچ کغام ةؼ دیگؼى غهتَ

 

 ايلیه تغییر جىسیت  -2
اي  ىیالدي اجفاق افحاد کَ ةؼ اؿاس آن پؽقکی ةَ ٌام دکحؼ ظهػحتؼي پـؼ ُیسغه ؿانَ 1934اونیً جغییؼ زٍـیث در ایؼان در ؿال 

را ةا غيم زؼاصی ةَ یك دظحؼ جتغیم کؼد. ایً ىـأنَ در آن زىان ؿؼ و مغاي زیادي ایساد کؼد. انتحَ ایً جغییؼ زٍـیث در ىّرد یك زّان 

داٌـث و ةا امؼار و روایث  ىؼد ةّد، ونی از ٌظؼ روصی و رواٌی ظّد را زن ىی ( ةّد کَ از ٌظؼ زـيی کاىالTranssexualًجؼاٌؾ ؿکكّال )

 گفث: اگؼ جغییؼ زٍـیث مّرت ٌگیؼد ظّدکكی ظّاُو کؼد.  فؼاوان ظّاُان جغییؼ زٍـیث ةّد. وي ىی

ا دیهّن جغییؼ زٍـیث ىیالدي اجفاق افحاد کَ دظحؼي ةَ ٌام نّر 1948-1942ُاي  اونیً جغییؼ زٍـیث در اٌگهـحان در فامهَ ؿال

 داد و پـؼ قغ و ٌام ىایهك دیهّن را ةؼاي ظّد اٌحعاب کؼد. 

گؼدد و ٌعـحیً جغییؼ زٍـیث در  ىیالدي ةاز ىی 1952ؿاةلَ جغییؼ زٍـیث در آىؼیکا، ةَ غٍّان یك ىّوّع پؽقکی، ةَ ؿال 

 تغاهلل جغییؼ زٍـیث داد و ٌام ؿانی را ةؼاي ظّد اٌحعاب کؼد. اي ةَ ٌام غ ىیالدي اجفاق افحاد، کَ زّان ٌّزده ؿانَ 1982کكّر ىنؼ در ؿال 

 

 افراد خًاَان تغییر جىسیت -3
 افؼادي کَ ىيکً اؿث ظّاُان جغییؼ زٍـیث ةاقٍغ، صغاكم یکی از دو گؼوه زیؼ ُـحٍغ: 

 (Hermaphroditeُا ) دو زٍـی -انف
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داراي اظحالل ُّیث زٍـی یا اةِام در زٍـیث ُـحٍغ. در زؼاصی ایً افؼاد داراي آنث جٍاؿهی از ُؼ دو زٍؾ ُـحٍغ؛ از ایً رو، 

جغییؼ زٍـیث، یکی از دو آنث جٍاؿهی کَ وػیف، کّچك و یا غیؼ ىٍاؿب جكعیل داده قّد، صػف و آنث دیگؼ جلّیث و زایگؽیً 

ُا از گػقحَ جاکٍّن وزّد  یؼ زٍـیثقّد. ایً ٌّع جغی قّد. در ایً صانث ةیيار دو زٍـی ةَ یکی از دو زٍؾ ىػکؼ یا ىؤٌخ جتغیم ىی ىی

داٌان ؿٍّی و کهیـاي ىـیضی کَ ةا  داقحَ و اؿاؿاً ةؼاي آن ُیچ ىعانفحی وزّد ٌغارد؛ چّن ةیياري آٌان ىضؼز و داةث اؿث و صحی صلّق

ُا از  و ظؼوج دو زٍـی جغییؼ زٍـیث ىعانف ُـحٍغ، ةا جغییؼ زٍـیث ایً گؼوه ىعانفحی ٌغارٌغ و در واكع جغییؼ زٍـیث ةَ غٍّان ىػانسَ

 ةالجکهیفی زٍـی اؿث. 

 (Transsexualُا ) جؼاٌؾ ؿکكّال -ب

روییو کَ از ٌظؼ فیؽیکی  داٌٍغ. ىؼوز ىا ةا ةؼظی ةیياران روصی و رواٌی روةَ ةؼظی ةیياران روصی ظّد را ىحػهق ةَ زٍؾ ىعانف ىی

ّد ٌیـحٍغ. ةَ غتارت دیگؼ ایً گؼوه ةیياران رواٌی، ىؼداٌی ُـحٍغ گٌَّ اظحالل زٍـیحی ٌغارٌغ، ونی صاوؼ ةَ پػیؼش زٍـیث فػهی ظ ُیچ

پٍغارٌغ. ایً ةیياري جلؼیتاً در ةیكحؼ کكّرُاي دٌیا ىكاُغه قغه و ىعنّص  داٌٍغ، و یا زٌاٌی ُـحٍغ کَ ظّد را ىؼد ىی کَ ظّد را زن ىی

َ ىّرد آن در ایؼان گؽارش قغه اؿث. ةَ گفحَ ةؼظی زٌٍغ کَ صغاكم ؿ زغؼافیاي ظامی ٌیـث. گاه ایً ةیياران ةَ ظّدکكی دؿث ىی

 قٍاؿان، ةؼاي ةؼظی از ایً ةیياران ُیچ راه درىاٌی زؽ جغییؼ زٍـیث وزّد ٌغارد.  روان

 قیػَ ةؼاي جغییؼ زٍـیث صغاكم ةایغ دو قؼط زیؼ وزّد داقحَ ةاقغ؛  يانتحَ از ٌظؼ فلِا

؛ ةٍاةؼایً افؼادي کَ ةیياري آٌان ىكکّك اؿث، ىساز ةَ جغییؼ زٍـیث ةیياري جؼاٌؾ ؿکكّال، واكػی و كٌػی ةاقغ -قؼط اول

 ٌیـحٍغ. 

جغییؼ زٍـیث ةایغ ةَ مّرت کاىم مّرت ةگیؼد؛ یػٍی ىؼد پؾ از جغییؼ زٍـیث کاىالً ةَ زن جتغیم قّد، یا زن پؾ از  -قؼط دوم

 جغییؼ زٍـیث کاىالً ةَ ىؼد. 

یا روایات اؿالىی ىتٍی ةؼ صؼام ةّدن جغییؼ زٍـیث ٌغاریو. ُيچٍیً کـاٌی کَ  از ٌظؼ فلیِان قیػَ دنیم قؼغی از كؼآن کؼیو

گٌَّ ةیياران  اٌغ و جغییؼ زٍـیث راُی ةؼاي ىػانسَ و درىان ایً ظّاُان جغییؼ زٍـیث ُـحٍغ،.ةَ ةیياري قغیغ زـيی و روصی ىتحال قغه

 .قّد اؿث. ةٍاةؼایً، جغییؼ زٍـیث، جغییؼ در ظهلث ظغا ىضـّب ٌيی

  

 تغییر جىسیت از وظر حقًق ایران  -4
اىام ظيیٍی)ره( اونیً فلیَ و داٌكيٍغ ىـهيان اؿث کَ ىـائم فلِی و صلّكی جغییؼ زٍـیث را ةیان کؼده اؿث. وي ىػحلغ اؿث 

 کَ جغییؼ زٍـیث صؼام ٌیـث. 

( یا دو Khonsaییؼ زٍـیث ظٍذی )گّیغ: جغییؼ زٍـیث ىؼد ةَ زن، یا جغییؼ زٍـیث زن ةَ ىؼد، و ٌیؽ جغ اىام ظيیٍی)ره( ىی

 « ( ةَ ىؼد یا زن صؼام ٌیـث.Hermafroditزٍـی )

ىیالدي ىؼدي ةَ ٌام فؼیغون، کَ دچار ةیياري قغیغ جؼاٌؾ ؿکكّال ةّد، پیف اىام  1985پؾ از اٌلالب اؿالىی ایؼان و در ؿال 

يیٍی)ره( در فحّاي ظّیف ةؼاي ایً ةیياري چٍیً ٌّقث: ظيیٍی)ره( رفث و ظّاُان دریافث ىسّز قؼغی ةؼاي جغییؼ زٍـیث قغ. اىام ظ

 .« ب ىّرد اغحياد اقکانی قؼغی ٌغاردجغییؼ زٍـیث ةا جسّیؽ ًتی»

ُا  ىیالدي جاکٍّن ده 1985ُاي جغییؼ زٍـیث ةا ىسّزُاي كاٌٌّی و صلّكی اٌسام قغ. از ؿال  جغریر غيم ةَ  فحّاي ایكان، ةػغ از

ي و پؽقکی كاٌٌّی زيِّري اؿالىی ایؼان اٌسام قغه کَ افؼاد پؾ از جغییؼ زٍـیث، قٍاؿٍاىَ زغیغ جغییؼ زٍـیث ةا ازازه دادگـحؼ

 قٌّغ.  ُاي كاٌٌّی و قؼغی ةؼظّردار ىی کٍٍغ و از صيایث دریافث ىی

ه اؿث. اي، جغییؼ زٍـیث ةؼاي افؼاد ةیياري زـيی و روصی ىساز اغالم قغ ُيچٍیً از ٌظؼ ایؼان یػٍی صىؼت آیث اهلل ظاىٍَ

و  فیه)ـیث ةؼاي ةیياران روصی ىساز اؿث.افؽون ةؼایً، از ٌظؼ ده جً از فلیِان قیػَ ىاٌٍغ صىؼت آیث اهلل ؿیـحاٌی در غؼاق، جغییؼ زٍ

 (1366،223،ىِػب

ٍـیث جّاٌٍغ جغییؼ ز ةؼ ایً اؿاس یك رویَ فلِی و كاٌٌّی ةَ وزّد آىغه اؿث کَ افؼاد ةیيار زـيی یا روصی زیؼٌظؼ پؽقکان ىی

ىٍغ قٌّغ و ایً در صانی اؿث کَ جغییؼ زـٍیث از ٌظؼ کهیـاي ىـیضی و ٌیؽ فلیِان اُم ؿٍث غیؼ ىساز  ُاي كاٌٌّی ةِؼه داده و از صيایث

 اغالم قغه اؿث. 
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ث ىْ از پؽقکان، جغییؼ زٍـیحلاد ةػچّن ةَ اغ ;ةاقغ« جغییؼ زٍـیث»ةِحؼ از جػتیؼ « ثامالح زٍـی»تیؼ ةَ ٌظؼ ىْ رؿغ کَ جػ

در ىّرد ىؼد کاىم و زن کاىم، کَ ُیچ گٌَّ ٌلنْ ٌغاقحَ ةاقغ، وزّد ٌغاقحَ و ةهکَ غیؼ ىيکً اؿث. جٍِا کارى کَ غيهیات زؼاصْ در 
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ایً غيم، ایً ظنّص اٌسام ىْ دُغ ایً اؿث کَ در ىّرد فؼد ظٍذْ کَ داراى دو آنث اؿث، یکْ را صػف ىْ ٌيایغ جا دیگؼى كّى قّد و 

 ;چّن قعل ظٍذْ یا ىؼد ةّده یا زن، کَ ةا غيم زؼاصْ آن ةاًً آقکار گكحَ اؿث ;در واكع امالح زٍـیّث اؿث و ٌَ جغییؼ زٍـیّث

 . 1ٌیؽ ىٍاؿب ةاقغ« جغییؼ زٍـیث»ةَ زاى « جػییً زٍـیّث»قایغ امٌالح 

 اٌّاع امالح یا جغییؼ زٍـیّث از ایً كؼار اؿث:

 .جٍاؿهْ در ةغن دارد ونْ پّقیغه اؿث کَ ةا غيم زؼاصْ، زٍؾ واكػْ روقً ىْ گؼددکـْ کَ فلي یك آنث  -

کـْ کَ فلي یك آنث جٍاؿهْ .کـْ کَ ُؼ دو آنث جٍاؿهْ ىؼداٌَ و زٌاٌَ را داراؿث، کَ یکْ را ةا غيم زؼاصْ صػف ىْ ٌيایٍغ -

 او ٌیـث.  اؿث و یا زن، در صانْ کَ ظهلث او کاىم ةّده و ُیچ ٌلنْ در ىؼد یا;دارد

ُو فؼض ىْ قّد و آن کـْ اؿث کَ فاكغ ُؼ دو آنث جٍاؿهْ اؿث و فلِاى قیػَ، ىذم ىؼصّم قِیغ اوّل ی ٌاگفحَ ٌياٌغ کَ مّرج

یا از ًؼق قؼغیَ دیگؼ، اةحغا زٍـیّث او را « كؼغَ»و ىؼصّم قِیغ داٌْ، آن را در ةضخ فؼد ظٍذْ )وارث( ىٌؼح ؿاظحَ اٌغ، چّن از ًؼیق 

 َ، آن گاه صق االرث او را پؼداظث ىْ کٍٍغ. ىػیً ؿاظح

کـْ اؿث کَ یا داراى ُؼ دو آنث جٍاؿهْ ىْ ةاقغ، و یا فاكغ ُؼ دو آنث اؿث « ظٍذْ»ةا جّزَ ةَ آٌچَ گػقث ىْ جّان گفث: اوالً، 

از فلِا، ظٍذْ را کـْ ىْ  در صانْ کَ ةػىْ دیگؼ ;ىٌؼح ؿاظحَ اٌغ« ىیؼاث انعٍذْ»کَ فلِاى قیػَ، اصکام فلِْ ُؼ دو را جضث غٍّان 

و  ;«ظٍذْ کـْ اؿث کَ ُو آنث ىؼد داقحَ و ُو فؼج زن»داٌٍغ کَ داراى ُؼ دو آنث جٍاؿهْ ةاقغ. در کحاب زاىع غتاؿْ آىغه اؿث: 

ن آن ُا وزّد داٌیاً، ةضخ جغییؼ زٍـیّث ةیف جؼ ىؼةّط ةَ افؼاد ظٍذْ ىْ ةاقغ. ةٍاةؼایً، افؼادى کَ ظهلث آن ُا کاىم ةّده و ٌلنْ در ةغ

غىْ از کكّرُاى پیكؼفحَ ىذم اٌگهـحان ةا غيم زؼاصْ  ٌغارد، جغییؼ و جتغیم زٍؾ آن ُا، ةَ زٍؾ ىعانف ةـیارٌادراؿث، انتحَ درب

جّاٌـحَ اٌغ، رصو یك زن را در درون قکو یك ىؼدجػتیَ کٍٍغ و ةا دارو و جؽریق آىپّل ُاى ظاص، ىؼد جتغیم ةَ زن قغه و ُياٌٍغ یك 

 2اٌسام وظیفَ ىْ ٌيایغىادر 
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چٍاٌچَ یکْ از زوزیً یا ُؼ دو، زٍـیّث ظّد را جغییؼ دٍُغ، ازدواج آن ُا ةَ چَ مّرت درىْ آیغ؟ آیا ازدواج ُيچٍان ةَ صال 

 ظّد ةاكْ اؿث یا ایً دو از یکغیگؼ زغا ىْ قٌّغ؟ 

 یك ةؼرؿْ ىْ قّد:  ر اؿث، کَ صکو ُؼدر ایً زا، مّرت ُایْ ىحنّ

در ایً صانث، ازدواج ةاًم اؿث چّن اىکان ةلاى ازدواج وزّد ٌغارد و  ;مّرت اوّل: ایً کَ فلي یکْ از زوزیً جغییؼ زٍـیّث دُغ

قاره دارد ازدواج ىؼد ةا ىؼد یا زن ةا زن از ٌظؼ فلَ قیػَ و كاٌّن ىغٌْ ىكؼوع ٌیـث. كاٌّن ىغٌْ ایؼان، ةَ نؽوم اظحالف زٍؾ، در ازدواج ا

جػییً زن و قُّؼ ةَ »ق. م آىغه اؿث:  1469یاد ٌيّد. در ىاده  1124و  1122، 1467، 1459، 1435کَ ةؼاى ٌيٌَّ ىْ جّان از ىّاد 

 «. ٌضّى کَ ةؼاى ُیچ یك از ًؼفیً درقعل ًؼف دیگؼقتَِ ٌتاقغ، قؼط مضّث ٌکاح اؿث

در غيم، ٍُگاىْ کَ ؿؼ دفحؼ ةعّاُغ ٌکاصْ را واكع و دتث کٍغ، ةؼاى اصؼاز اظحالف زٍؾ ةَ قٍاؿٍاىَ ًؼفیً رزّع ىْ کٍغ و در 

 مّرجْ کَ قٍاؿٍاىَ صاکْ از ایً اظحالف ةاقغ ىْ جّاٌغ غلغ ٌکاح را زارى کٍغ و آن را در دفحؼ رؿيْ ازدواح ةَ دتث ةؼؿاٌغ. انتحَ ىيکً

یاى صلیلث ٌتّده و در واكع، غلغ ٌکاح ةیً دو ُو زٍؾ ةـحَ قغه ةاقغ. ایً ٌکاح ةْ قك ةاًم اؿث ونْ ةؼاى اةٌال اؿث قٍاؿٍاىَ گّ

ؿٍغ ٌکاح و قٍاؿٍاىَ ةایغ ةَ دادگاه رزّع کؼد و دادگاه ةا ارزاع اىؼ ةَ کارقٍاس )پؽقك(، اگؼ جكعیل دُغ کَ ًؼفیً ُو زٍؾ ُـحٍغ 

 .3ن و امالح قٍاؿٍاىَ ىْ ٌيایغصکو ةَ ةٌالن ٌکاح و اةٌال ؿٍغ آ

م: زوزیً ُؼ دو غیؼ ُيؽىان جغییؼ زٍـیّث ىْ دٍُغ )غیؼ ىحلارٌیً(: در ایً صانث، ُياٌٍغ صانث ؿاةق، ازدواج ةاًم مّرت دو

ىؼد ةَ اؿث چّن ىسّز قؼغْ ةؼاى اةلاى ازدواج ؿاةق وزّد ٌغارد. ةَ ىضه ایً کَ یکْ از زوزیً زٍؾ ظّد را جغییؼ دُغ، ىذالً زٍؾ 

زن جتغیم گؼدد، در صانث زغیغ ُؼ دو ُو زٍؾ ظّاٍُغ قغ و ازدواج ؿاةق از ةیً ظّاُغ رفث. صال اگؼ زن ٌیؽ ةػغ از ىغّجْ جغییؼ 

 زٍـیّث دُغ، غهلَ زوزیّث صامم ٌيْ قّد ةهکَ ٌیاز ةَ ازؼاى ظٌتَ غلغ اؿث. 

حلارٌیً(: در مّرجْ کَ زن و قُّؼ، ُيؽىان زٍـیّث ظّد م: زوزیً ُؼ دو، و در زىان واصغ جغییؼ زٍـیّث ىْ دٍُغ )ىمّرت ؿّ

 را جغییؼ دٍُغ، در ایً کَ آیا ازدواج ؿاةق پاةؼزاؿث یا ةاًم قغه اؿث، دو اصحيال وزّد دارد: 

                                                           
 «. ّؿیهَ ةلائَ، و انّهَ انػانوام انؼاصم كغّس ؿؼه فْ جضؼیؼ انفاالكؼب غغم ةلاء انٍکاح و ان اؿحلؼب ؿیّغٌا االؿحاذ االى» ;114ىضّيغ ىّىً، پیكیً، ص  1
 1376اٌحكارات صّزه غهيیَ .3، ىـانَ 559، ص 2جضؼیؼ انّؿیهَ، ج ؿیغ روح اهلل انيّؿّي انعيیٍی ،  2
 1374اٌحكارات كو  .1، صغیخ 54، ةاب 65، ص 15وؿایم انكیػَ، ج صؼ غاىهی ،  3
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اصحيال اوّل: ایً کَ ازدواج ؿاةق ُيچٍان داراى دوام و ةلا ىْ ةاقغ. جّویش ایً کَ، صلیلث ازدواج، زوزیّث ُؼ یك ٌـتث ةَ 

گؼى اؿث و ٌَ ةیف جؼ. در ایً مّرت، جٍِا صانث و چگٌّگْ آن در كتم و ةػغ از غيم زؼاصْ جغییؼ کؼده اؿث. ةٍاةؼایً، زوج فػهْ، كتالً دی

زوزَ ةّده، و زوزَ فػهْ كتالً زوج ةّده کَ در ایً ووػیّث زغیغ، صلیلث ازدواج یػٍْ زوزیّث ُؼ یك ٌـتث ةَ دیگؼى ُيچٍان ةَ صال 

ث. ٌِایث آن کَ، وظیفَ ُؼ یك ىحفاوت ةا ؿاةق اؿث. ىؼد فػهْ )ةػغ از جغییؼ زٍـیّث(، كتالً وظایف یك زن )زوزَ( را ةَ ظّدش ةاكْ اؿ

 غِغه داقث و زن فػهْ )ةػغ از جغییؼ زٍـیّث(، كتالً وظایف یك ىؼد )زوج( را غِغه دار ةّد. 

ةا ایً ةیان کَ در ازدواج غالوه ةؼ ٌـتثِ  ;غ ةاًم گكحَ اؿثم: ایً کَ ازدواج ؿاةق دوام ٌغاقحَ، و در ووػیّث زغیاصحيال دو

زوزیّث ةیً ًؼفیً، چیؽى دیگؼى ٌیؽ الزم اؿث و آن ایً کَ، ایً ىؼد، زوج ةاقغ ةؼاى زٌْ کَ ُيـؼ اوؿث کَ در امٌالح ىٌٍق ةَ آن 

تث ظاص وزّد دارد کَ از ًؼف دیگؼ آن ىْ گّیٍغ یػٍْ ةیً دو چیؽ، فلي از یك ًؼف یك ٌـ« ٌـتث و اوافَ غیؼ ىحكاةَِ االًؼاف»

ُيچٍیً اؿث  ;زّاد اؿث« پغرِ»کَ ةیً غهْ و زّاد وزّد دارد یك زاٌتَ اؿث و آن ایً کَ غهْ « پغرى»ٌـتث وزّد ٌغارد. ىذالً راةٌَ 

کَ ةیً دو ىؼد « درىةؼا»کَ ةیً دو زن وزّد دارد یا راةٌَ « ظّاُؼى»کَ ىٍضنؼاً یك زاٌتَ اؿث. در صانْ کَ راةٌَ « پـؼى»راةٌَ 

ىْ گّیٍغ. ةا جّزَ ةَ آٌچَ گػقث، راةٌَ ةیً زن و قُّؼ، « ٌـتث یا راةٌَ ىحكاةَ االًؼاف»وزّد دارد، دو زاٌتَ اؿث کَ در ىٌٍق ةَ آن 

ازدواج ؿاةق، اؿث کَ ایً ٌـتث و راةٌَ، ةػغ از جغییؼ زٍـیّث زوزیً، از ةیً رفحَ اؿث. ةٍاةؼایً، غلغ « غیؼ ىحكاةَِ االًؼاف»از ٌّع 

 ةاًم گكحَ و ًؼفیً ةؼاى اداىَ زٌغگْ ةا یکغیگؼ ٌیاز ةَ غلغ ازدواج زغیغ دارٌغ. 

اةحغا اصحيال دوّم را ةَ مّرت اصحیاط وازب ىْ پػیؼٌغ ونْ در ٌِایث، اصحيال اوّل را جؼزیش 1 -اىام ظيیٍْ)ره( ـ در جضؼیؼ انّؿیهَ 

غلغ ازدواج جسغیغ گؼدد و زن فػهْ )کَ كتالً ىؼد ةّده( ةا ىؼد دیگؼ ازدواج ٌکٍغ ىگؼ  اصحیاط وازب آن اؿث کَ»ىْ دٍُغ. وى ىْ گّیغ: 

ایً کَ از ُيـؼ ؿاةق ظّد ةا ًالق زغاگؼدد و اگؼچَ ةػیغ ٌیـث کَ ازدواج ؿاةق ُيچٍان پاةؼزا ةاقغ )و ایً دو پؾ از جغییؼ زٍـیّث 

 ىػامؼ، ازدواج ؿاةق از ةیً رفحَ اؿث. ٌیؽ، زن و قُّؼ ُـحٍغ( در صانْ کَ در ٌؽد ةػىْ از فلِاى 
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ىِؼ در صلّق ایؼان،  ىانْ اؿث کَ زن ةؼ ادؼ ازدواج ىانك آن ىْ گؼدد و ىؼد ىهؽم ةَ پؼداظث آن اؿث. ٌِاد« مغاق»یا « ىِؼ»

زدواج ةیً زوزیً، ىِؼ جػییً ٌكغه ةاقغ، ةؼ ْ اگؼ در غلغ ادر صلّق غؼةْ ٌيْ جّان یافث. صح ث و ىػُب اؿث و ٌظیؼ آن راىتحٍْ ةؼ ؿٍ

 ظّاُغ ةّد. « ىِؼ انيذم»كاٌّن ىغٌْ، زن ىـحضق  1493و  1487اؿاس ىاده 

ث دُغ، آیا ىـحضق ىِؼیَ ىْ ةاقغ یا ایً کَ ةا اٌضالل ازدواج ؿاةق، ىِؼیَ ىٍحفْ ةّده و ىؼد ىهؽم ةَ صال چٍاٌچَ، زن جغییؼ زٍـی

 ب، چِار اصحيال یا ٌظؼیَ را ىٌؼح، و آن ُا را ةَ اظحنار ىّرد ةؼرؿْ كؼار ىْ دُیو: پؼداظث آن ٌعّاُغ ةّد؟ در زّا

ةَ غٍّان ديً « َىِؼی»ٌظؼیَ اوّل: پؼداظث ىِؼیَ ىٌهلاً الزم ٌیـث، چَ دظّل قغه ةاقغ یا ٌَ. چّن صلیلث ازدواج ایً اؿث کَ 

ديً ةَ زاى اول ظّدش ةؼىْ گؼدد و در ایً ىػاووَ اؿث پؾ اؿث و جغییؼ زٍـیّث ىّزب اٌفـاخ « ىعة»یا « کاةیً زن»در ىلاةم 

 غى در ىلاةم پؼداظث ىِؼیَ ٌعّاُغ داقث. ووػیث زغیغ، زوج جػِ

دنیم ایً گؼوه ىْ جّاٌغ ایً ةاقغ کَ صلیلث ىِؼیَ،  ;ىِؼیَ الزم اؿث ىٌهلاً، چَ دظّل قغه ةاقغ یا ٌَ ٌظؼیَ دوم: پؼداظث کم

ل گفحَ آىغ، یك اىؼ اغحتارى و فؼع ةؼ امم و ذات ازدواج اؿث و زوزَ ىانك کم ىِؼیَ اؿث و ىْ جّاٌغ ُيان ًّر کَ در ةؼرؿْ ٌظؼیَ اوّ

ُؼگٌَّ جنؼف در آن ةٍيایغ و ىلحىاى كاغغه اؿحنضاب ایً اؿث کَ ىِؼیَ صحّْ ةػغ از ةٌالن غلغ ةَ ظاًؼ جغییؼ زٍـیّث، ةَ ىهکیّث زن 

اگؼ زٌْ ةا ىؼدى ازدواج کٍغ و ةػغ از ازدواج زٍـیّث زن جغییؼ »يَ اهلل( اؿث. وى ىْ گّیغ: ةاكْ اؿث. ایً ٌظؼیَ، ىعحار اىام ظيیٍْ)رص

کٍغ، ازدواج از زىان جغییؼ زٍـیث ةاًم ىْ قّد، و ةؼ ىؼد، در مّرت دظّل، پؼداظث ىِؼیَ الزم اؿث و ُيچٍیً ةٍاةؼ كّل اكّى در 

 (1366،559،یٍیظي)«.مّرت غغم دظّل، پؼداظث ىِؼیَ الزم اؿث

 م: در مّرت دظّل، پؼداظث کم ىِؼیَ الزم اؿث و اِنّا ٌنف ىِؼیَ الزم اؿث. ٌظؼیَ ؿّ

ىِؼیَ را  ث کَ در جيام ایً ىّارد، وزّب کمدنیم ایً گؼوه، وزّد اظتار ىػحتؼه، فحّاى فلِاى اؿالم و ٌیؽ كاٌّن ىغٌْ ایؼان اؿ

م ىْ کٍغ کَ از صىؼت ؿّال قغ در ىّرد ىؼدى کَ ةا زٌْ ازدواج کؼده و ىٍّط ةَ دظّل ىْ داٌغ. غتغاهلل ةً ؿٍان از اىام مادق)ع( ٌل

و « ىِؼیَ»، «غـم»دظّل ٌیؽ مّرت گؼفحَ اؿث ووػیث او چگٌَّ ظّاُغ ةّد؟ صىؼت فؼىّد: در مّرجْ کَ دظّل مّرت گؼفحَ ةاقغ 

ىْ گؼدد و ةا دظّل، ىهکیّث جيام ىِؼیَّ اؿحلؼار ةَ ٌفؾ غلغ، زن ىانك ىِؼیَ »وازب ىْ گؼدد. اىام ظيیٍْ)رصيَ اهلل( ىْ گّیغ: « غغّه»

                                                           

االصّط جسغیغ » :4، ىـانَ 559، ص 2ُـ. ش(، ج  1366ؼیؼ انّؿیهَ، )جِؼان، اٌحكارات کاظيیٍْ، اىام ظيیٍْ)رصيَ اهلل(، جض-1

 «.ىاانٍکاح و غغم زواج انيؼاه انفػهیَ ةغیؼ انؼّزم کان زوزحَ اِنّا ةانٌالق ةاذٌِيا و اِن الیػتغ ةلاء ٌکاصَ
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پیغا ىْ کٍغ. چٍان کَ ىؼد كتم از دظّل، ًالق دُغ، )و زن ٌیؽ اگؼ جيام ىِؼیَ را دریافث کؼده اؿث( زن ٌنف کم ىِؼیَ را ةازپؾ ىْ 

 (1366،26،یٍی)ظي«.دُغ...

را ًالق دُغ زن ىـحضق ٌنف ىِؼ ظّاُغ ةّد و اگؼ  گاه قُّؼ كتم از ٌؽدیکْ زن ظّد ىْ گّیغ: ُؼ 1492كاٌّن ىغٌْ در ىاده 

 قُّؼ ةیف از ٌنف ىِؼ را كتالً داده ةاقغ، صق دارد ىازاد از ٌنف را غیٍاً یا ىِذالً یا كیيحاً اؿحؼداد کٍغ. 

قغ، ةا جّزَ ةَ آٌچَ گػقث، چٍاٌچَ دظّل مّرت ٌگؼفحَ ةاقغ و ةَ واؿٌَ جغییؼ زٍـیّث ةیً زن و قُّؼ زغایْ صامم قغه ةا

 پؼداظث کم ىِؼیَ الزم ٌعّاُغ ةّد. 

ٌظؼیَ چِارم: چٍاٌچَ جغییؼ زٍـیّث از ؿّى زن و ةغون ازازه قُّؼ ةاقغ، ُیچ چیؽ ةؼ قُّؼ الزم ٌیـث ىٌهلاً، چَ دظّل قغه 

اىیغ و ُغف اؿث کَ  ةاقغ و چَ ٌَ. دنیم ایً گؼوه ایً اؿث کَ قُّؼ کَ اكغام ةَ ازدواج ٌيّده و ىِؼیَ را ةَ زوزَ ىْ پؼدازد، ةَ ایً

ُيـؼش ةا او زٌغگْ ٌيایغ. وكحْ زن ةَ واؿٌَ جغییؼ زٍـیّث، ظّد را از زوزیّث ظارج ىْ ؿازد، یك وؼر ىانْ ةؼ قُّؼ وارد ؿاظحَ کَ 

 ٌغارد.  و اگؼ دریافث ٌکؼده، صق دریافث آن را ;واىً آن اؿث. پؾ اگؼ ىِؼیَ را دریافث داقحَ، ةایغ جيام آن را ةَ قُّؼ ىـحؼد گؼداٌغ

 

 ت ي ارث تغییر جىسی -8
كتم از جغییؼ؟  َ چَ ؿِيْ ارث ىْ ةؼد آیا زٍـیث فػهْ او ىالك اؿث یا زٍـیثفؼدى کَ جغییؼ زٍـیث داده، از وانغیً ظّد ة

یا زٍـیّث ث فػهْ او ىّرد ٌظؼ اؿث ارث ىْ ةؼد، آیا زٍـی ٌیؽ پغر و ىادرى کَ جغییؼ زٍؾ داده اؿث، از فؼزٌغ ظّیف ةَ چَ اٌغازه اى

 كتم از جغییؼ؟ ایً ىـانَ در دو صانث ةؼرؿْ ىْ قّد:

 .ارث ةؼدن فؼد جغییؼ زٍؾ داده از وانغیً ظّدش -انف 

 ده ةيیؼد )ىذم پغر یا ىادر(، پـؼپـؼ یا دظحؼ جغییؼ زٍؾ دا گؼ یکْ از کـانث فػهْ فؼزٌغ اؿث. ادر ایً صانث، ىالك، زٍـی

پؾ اگؼ دظحؼ ةَ زٍؾ پـؼ، جغییؼ زٍـیّث دُغ، دو ةؼاةؼ  ;و ُيچٍیً اؿث در ؿایؼ ًتلات ارث فػهْ دو ةؼاةؼ دظحؼ فػهْ ارث ىْ ةؼد

 دظحؼ ارث ىْ ةؼد و ةانػکؾ. 

 ىٌّخ ةاقغ.  یا ىػکؼ صیً ىّت ىّرِّث، دنیم آن ایً اؿث کَ ظاُؼ ادّنَ قؼغیَ، اراده ٌيّده اٌغ فؼدى را کَ در

ىٌؼح ؿاظحَ اٌغ،  ً فلِا وزّد ٌغارد. جلؼیتاً جيام کـاٌْ کَ ىـانَ جغییؼ زٍـیّث رادر ىّرد ارث ةؼدن فؼزٌغ از وانغیً اظحالف ةی

 ٌظؼ كؼار داده اٌغ.  ث ىغفػهْ در زىان ىّت ىّرّ ىالك را زٍـیث

 در ایً صانث، اصحياالجْ ىٌؼح اؿث: ارث ةؼدن وانغیً جغییؼ زٍؾ داده از فؼزٌغ ظّیف.  -ب

 امالً از فؼزٌغ ظّد ارث ٌيْ ةؼٌغ و راةٌَ اردیّث ةَ ًّر کاىم كٌع ىْ گؼدد.  زٍؾ داده، وانغیً جغییؼ -اولاصحيال 

ایً اصحيال ةػیغ اؿث. چّن جغییؼ زٍـیّث از ىّاٌع ارث ىضـّب ٌيْ قّد. كاٌّن ىغٌْ ایؼان کَ ىحعػ از فلَ اىاىیَ اؿث، ةَ 

کافؼ از ىـهو ارث ٌيْ »ىْ گّیغ:  881در ىاده  ;«ث اؿث...كحم از ىّاٌع ار»ىْ گّیغ:  884ىّاردى از ىّاٌع ارث اقاره دارد. در ىاده 

ةَ ونغانؽٌا اقاره دارد. ةٍاةؼایً، ٌَ در فلَ  884و در ىاده  ;اقاره دارد« اٌکار ؿتتیّث»و « نػان»ةَ ىاٌع ةّدن  883و  882و در ىاده  ;«ةؼد...

 وانغیً جغییؼ زٍؾ داده ىْ جّاٌٍغ از فؼزٌغ ظّد ارث ةتؼٌغ.  اىاىیَ و ٌَ در كاٌّن ىغٌْ ةَ ىاٌع ةّدنِ جغییؼ زٍـیّث اقاره ٌغارد و

 ایً اؿث کَ ارث ىْ ةؼٌغ. ونْ در ایً اصحيال ُو دو ىتٍا وزّد دارد: ىتٍاى اوّل: ارث ةؼدن ةَ نضاظ زىان جّنیغ ىذم.  -دوماصحيال 
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ىْ جّاٌغ ازدواج ٌيایغ یا ةایغ صال آیا ةالفامهَ ةػغ از جغییؼ زٍـیّث، چٍاٌچَ زن جغییؼ زٍـیّث دُغ ازدواج ؿاةق ةاًم ىْ گؼدد. 

 غّه ٌگَ دارد؟غ

چّن غایث و ُغف غِغّه، رغایث صؼىث قُّؼ اؿث.  ;اصحيال اوّل: جغییؼ زٍـیّث ُياٌٍغ ىؼگ و ًالق اؿث و ٌیاز ةَ غغّه دارد 

ه، از اصکام ىؼةّط ةَ زٌان اؿث و جُّو وزّد آن ةؼاى ىؼدان وزّد چّن صکو غغّ ;اصحيال دوّم: جغییؼ زٍـیّث ؿتب ؿلّط غِغّه ىْ گؼدد

 ٌغارد.

غغّه غتارت اؿث از ىغّجْ کَ جا اٌلىاى آن زٌْ کَ غلغ ٌکاح او ىٍضم قغه »در جػؼیف غغه ىْ گّیغ:  1154كاٌّن ىغٌْ در ىاده  

یّث، ةَ زٍؾ ىؼد جتغیم گؼدد الزم ٌیـث غغّه ٌگَ دارد. پؾ ةَ ىسؼد ایً کَ زٌْ ةا جغییؼ زٍـ ;«اؿث ٌيْ جّاٌغ قُّؼ دیگؼ اظحیار کٍغ

 اصحيال دوّم، ةا کالم فلِاى اىاىیَ و كاٌّن اؿاؿْ ؿازگار اؿث. 
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 گیری  وتیجٍ 
( یك ةیياري روصی و رواٌی قغیغ اؿث کَ ةیيار، ظّاُان جتغیم ةَ زٍؾ Teranssexualکَ ةیياري جؼاٌؾ ؿکكّال ) ٌحیسَ ایً

راه درىاٌی ةؼاي ایً ةیياران، زؽ جغییؼ زٍـیث وزّد ٌغارد. از ایً رو اىام ظيیٍی)ره( و اکذؼ فلیِان قیػَ، صق  ىعانف اؿث. گاه ُیچ

جّان گفث کَ یکی از ىنادیق صلّق ةكؼ و صق جػییً ؿؼٌّقث، صق جغییؼ  اٌغ. ىی جغییؼ زٍـیث را ةؼاي ایً ةیياران ةَ رؿيیث قٍاظحَ

 اؿث.  زٍـیث ةؼاي ةیياران جؼاٌؾ ؿکـكّال

ُاي ویژه پؽقکی ُيؼاه ةاقغ، جا جٍِا ةیياران ظاص کَ راه درىان دیگؼي ةؼاي  انتحَ ایً جغییؼ زٍـیث ةایغ ةا دكث ٌظؼ و ةا ىؼاكتث

 ُاي غیؼ ىساز گؼفحَ قّد. آٌان وزّد ٌغارد، جغییؼ زٍـیث دٍُغ و ةایغ زهّي جغییؼ زٍـیث

از ؿّي قؼع ٌـتث ةَ آن مادر قغه ةاقغ. ُو اکٍّن چٍغ ُؽار ٌفؼ در ایؼان ةؼ ایً اؿاس ُؼ ىّوّغی زایؽ اؿث ىگؼ آن کَ ىٍػی 

 ةَ جغییؼ زٍـیث ظّد اكغام کؼده اٌغ. 

انتحَ ایً جغییؼ زٍـیث ةایغ ةا دكث ٌظؼ و ىؼاكتث ُاي ویژه پؽقکی ُيؼاه ةاقغ جا جٍِا ةیياران ظاص کَ راه درىان دیگؼي ةؼاي 

 و ةایغ زهّي جغییؼ زٍـیث ُاي غیؼ ىساز گؼفحَ قّد.  آٌان وزّد ٌغارد ، جغییؼ زٍـیث دٍُغ 

.انتحَ ةایغ و غغم زّاز آن ٌیؽ ىٌؼح قغه اؿث ةا پیكؼفث غهو و داٌف و اىکان جغییؼ زٍـیث ىغُاؿث در زّاىع ةكؼي ةضخ زّاز

 اةػاد فلِی و صلّكی ایً ىّوّع از ؿّي ماصب ٌظؼان دٌتال قّد. 
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