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چکیده
با پذیرش و مشروعیت عمل تغییر جنسیت در نظامهای حقوقی مختلف ،اثرر تغییرر جنسریت برر
عقد نکاح فرد پس از تغییرر جنسریت زوی یرا زوجریز ،از مهر ترریز مسرایلی ا رت فره فقهرا و
حقوقدانان به آن پرداختهاند .اینکه عقد نکاح پس از تغییر جنسیت همچنران دوام دارد یرا خیرر،
مه تریز پر شی ا ت فه صاحبنظران در نظامهای مختلف حقوقی در پا خ به آن فوشرید انرد.
در برخی از حاالت همچون تغییر جنسیتِ یکی از زوجیز یا تغییر جنسیت زوجیز به صورت غیرر
ه زمان ،فقها بهاتفاق بر انحالل نکاح معتقدند؛ درحرالیفره در برخری از حراالت ،همچرون تغییرر
جنسیت ه زمان زوجیز ،در انحالل یا صحت عقرد نکراح اخرتالج وجرود دارد .در بریتانیرا نظرام
فامزال تحت قانون بازشنا ی جنسیت ،فردِ ِتغییر جنسیت داد را موظف فرد ا ت ظررج شر
ما عقد نکاح خود را باطل نماید تا جنسیت او بهر میت شناخته شود .البته در برخی ایالرتهرای
امریکا تغییر جنسیت موجب فسخ یا بطالن نکاح نیست .در ایز نوشته ترالش شرد ا رت رمز
بیان مطالبی پیرامون مو وع و ماهیت مسئله به بیان احکام فقهی و حقروقی آن پرداختره شرود و
دیدگا های مختلف در ایز زمینه در فقه ا المی و نظام فامزال بیان گردد.
واژگان کلیدی
ترانس کشوال ،ند بازشنا ی جنسیت ،قانون بازشنا ی جنسیت ،هرمافرودیت ،هویت جنسیتی.
* فکس0985111118113 :

Email: . safarimohsen@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از مباحث نوظهوری فه علوم مختلفی چون پزشکی ،روانشنا ی ،جامعهشنا ری و حقروق
را از زوایایی به خود مشغول فرد  ،مسئلۀ تغییر جنسریت ا رت .تغییرر جنسریت در اصرطالح،
عبارت ا ت از دگرگونی ویژگیهای فیزیکی و بیولوژیکی یک فرد با ا تفاد از عمل جراحری و
هورمون درمانی ،در جهت همانند رازی آن ویژگریهرا برا جنسریت مخرالف (هاشرمی،1790،
ص .)12در آثار فقهی و حقوقی ،احکام و تکالیف دو د ته از افراد مبرتال بره اخرتالل جنسریتی
یعنی اشخاص خنثی و ممسوح بهتفصیل بیان شد ا رت ،امرا برا رهیافرتهرای جدیرد دانر
روانپزشررکی ،نرروع دیاررری از اخررتالل جنسرریتی برره نررام روان دگرجنسرری یررا تراجنسرریتی
( 1)Transsexualفشف شد فه با ویژگیهای منحصربهفرد ،از دو د تۀ پی گفته متمایز ا ت.
برر ی مسایل جدید همیشه امری رایج در میان فقیهان بود و پیشرفتهرای رریو و شرارج
عل پزشکی موجب بروز مسایل حقوقی شد فه در گذشته ابقه نداشته ا ت .تغییر جنسریت
از مو وعاتی ا ت فه امروز اندیشمندان حوزۀ فقه و حقوق را به تأمرل واداشرته و آنهرا را بره
برر ی ابعاد مختلف و چال های موجود در ایز قضیه وق داد ا ت .همانگونه فه مریدانری
یکی از عوامل مه در تمتو یا عردم تمترو از برخری حقروق ،جنسریت فررد ا رت و برا تغییرر
جنسیت ،در برخی از حقوق متعلق به او تغییراتی ایجاد میشود .حک و رعی عقرد نکراح فرردِ
تغییر جنسیت یافته ،مه تریز مسئلهای ا ت فه پس از ایز پدیرد برهمیران مریآیرد .تعیریز
و عیت عقد نکاح پس از تغییر جنسیت مورد توجه فقهای معاصر واقو شد ا ت و نوشتههایی
در ایز خصوص به بیان و جموآوری نظریات فقها پرداختهاند؛ اما مسئلهای فه تا به حال بره آن
اشار ای نشد  ،عد م پرداختز به ایز مسئله به ایز دلیل ا ت فه تفاوت میان دو د ته افررادی
فه مو وع عمل تغییر جنسیت قرار میگیرند ،مورد توجه واقو نشد ا ت؛ درحرالی فره تغییرر
جنسیت به معنای خاص فلمه ،تنها بر افراد تراجنسیتی صدق میفند و افرراد خنثری برا عمرل
جراحی د ت به تعییز جنسیت خود میزنند و و عیت نکاح هرر گررو را بایرد جداگانره و برا
توجه به قانون مدنی برر ی نمود .نظام فامزال بهعنوان نظام حقروقی متمردن بره ایرز مسرئله
توجه داشته ا ت و قوانیز و رویۀ قضایی فشورهای ایز نظرام ،و رعیت عقرد نکراح را پرس از
تغییر جنسیت مشخص فرد اند .عقد نکاح از احوال شخصیه شمرد میشرود و درصرورتی فره
اتباع خارجۀ مقی ایران از ایز حیث ،دعوایی در دادگا های فشور ما مطرح فننرد ،برابرر قرانون
 .1ترانس کشوالیس یا زنانهگرایی و یا مردانهگرایی جنس مخالف عبارت ا ت از :احسا ات مبرم ناراحتی و عردم
ر ایت از اخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی خالصی از اعضای تنا لی خوی و آرزوی زندگی فرردن بره
صورت فردی از جنس مقابل.
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مدنی ،دادگا باید برر ی و صدور رأی را بر ا اس قوانیز و مقررات دولرت متبروع آنران انجرام
دهد1؛ امری فه با گسترش عمل تغییر جنسیت در طح جهانی وقروع آن ممکرز ا رت .البتره
ممکز ا ت مقررات دیار نظامهای حقوقی در ایز زمینه برخالج نظ عمومی و اخالق حسرنۀ
فشور ما باشد و دادگا باید از حک دادن بر ا اس آن خودداری فند فه ایز امرر نیرز مسرتلزم
آشنایی با مقررات دیار نظامهای حقوقی در ایز زمینه ا ت .نظرام حقروقی فرامزال در زمینرۀ
قانون گذاری و ایجاد وحدت رویه در ر یدگی قضایی ،نظامی پیشاام ا ت و بسیاری از مسرایل
و زوایای ایز پدیدۀ اجتماعی مورد توجه حقوقدانان آن نظام قرار گرفتره ا رت .برر ری فامرل
مقررات نظام فامز ال در ایز زمینه ،مسایل و ابهاماتی را فه ممکز ا ت در رویۀ قضایی مرا نیرز
به وجود آید برای قانونگذار قابل پی بینی میفند و میتوان از طریق ا تفتا از فقهرای عظرام،
چاونای برخورد با آنها را پی بینی نمود .قانونگذار ما هنوز به ایز مسئله توجه نکرد ا ت و
قانون خاصی در تعییز و عیت عقد نکاح در و عیت و حاالت مختلف در نظام حقوقی ما وجود
ندارد .تنها در بند  18مادۀ  1قانون حمایت از خانواد مصوب 1791ش ،دعاوی مربوط به تغییر
جنسیت را در صالحیت دادگا خانواد دانسته ا ت؛ درحالیفه با افزای پدیدۀ تغییر جنسیت
در فشورمان ،توجه قانونگذار به و عیت حقوقی ایز افراد بی از پی احسراس مریشرود .در
ادامه و در ابتدا ،نظر فقها در ایز بار بیان میشود و نوع حک و عی فه بهتنا ب بر عقد نکاح
افرادِ تغییر جنسیت یافته بار میگردد ،مطالعه و درنهایت ،شیوۀ برخرورد نظرام فرامزال برا ایرز
قضیه برر ی خواهد شد.

اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح افراد ترانس سکشوال در فقه اسالمی
فقهای معاصر شیعه فروض و حاالتی را در ایز بار ذفر فرد و حک و عی آن را بیان داشتهاند
فه در ادامه ایز فرضها بیان خواهد شد .اما پی از ورود به فرضهرای بحرث ،تفراوت تغییرر و
تعییز جنسیت و همچنیز دیدگا های فقها در جواز تغییر جنسیت را برر ی میفنی .

 .1تمایز تعیین جنسیت و تغییر جنسیت
بر پایۀ رویه و ابقۀ عل پزشکی ،دو د ته از افراد با اختالل در هویت جنسیتی خرود ،مو روع
عمل تغییر جنسیت قرار میگیرند :د تۀ اول ،همان افراد خنثای تعریفشد در فقهانرد فره در
اصطالح پزشکی ،هرمافرودیت نامید میشوند .در ایز و عیتِ بسیار نادر ،یک فررد بره صرورت
 .1قانون مدنی ایران ،مادۀ .3
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ه زمان ه بافت بیضه دارد و ه بافت تخمدان ،و و عیت د تاا تنا لی خارجی آنها مربه
ا ت ( .)Margarit, And Others, 2000, p.26ایز افراد دارای فروموزوم ا افی در هنارام تولرد
خود هستند و ایز ژن ا افی باعث میشود فرد ازنظر بیولوژیکی بهطور فامرل بره هری فردام از
هویتهای زن یا مرد ملحق نشود؛ اگرچه ژن یکی از دو جنس در او قرویترر و حراف ترر ا رت
( . )Margarit, And Others, 2000, p.26به دلیرل ظهرور عالیر ایرز اخرتالل جنسریتی ،علر
پزشکی قادر ا ت در نیز فودفی با عمل جراحی ایز اختالل را درمان فند و فررد را برهطرور
فامل به یکی از دو د تۀ جنسیتی ملحرق نمایرد ) .)Creighton, 2001, p.219د رتۀ دوم فره
ال زنانره
ال مردانره و یرا فرام ر
تراجنسیتی یا ترانس کشوال نامید می شروند ،دارای انردامی فرام ر
هستند و اختار آناتومیک آنان فامالر طبیعی ا ت ،اما خصوصیت ایز د رته عبرارت ا رت از:
احسا ات مبرم ناراحتی و عدم ر رایت از راخت آناتومیرک جنسری خرود و آرزوی مبررم بره
خالصی از اعضای تنا لی خوی  ،و آرزوی زندگی فرردن بره صرورت فرردی از جرنس مقابرل
(گودرزی ،1733 ،ی ،5ص .)1519عمل تغییر جنسیت به معنای خراص خرود در مرورد د رتۀ
اخیر صدق میفند و یک فرد تراجنسیتی با عمل جراحری ،جنسریت آناتومیرک خرود را فرامالر
تغییر میدهد؛ درحالی فه یک هرمافرودیت با عمل جراحی ،جنسیت خود را تعییز مینمایرد و
درواقو به جنسیت غالب خود ملحق میشود.

 .2جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت
عد ای از فقها معتقدند تنها تغییر جنسیت واقعی دارای آثار شرعی ا ت .آنان تغییرر جنسریت
صوری را فاقد آثار شرعی دانسته و حتی برخی از آنها به حرمت آن فتروا داد انرد .مقصرود ایرز
د ته از فقها از تغییر جنسیت صوری ،آن ا ت فه با عمل جراحی آلت جنسیتی برداشته شود
و چیزی شبیه به آلت جنس مخالف ظاهر شود؛ در شرایطی فه قدرت براروری نردارد فره فقهرا
ایز امر را حرام میدانند .درحالی فه تغییرر جنسریت واقعری را جراحری فرردن عضرو تنا رلی
میدانند فه با آن ،عضو تنا لی واقعی ظاهر میشود (مکارم شیرازی1159 ،ق ،ص .)11آیتاهلل
فا ل لنکرانی در ایز بار میگوید« :تغییر جنسیت دو صورت دارد :الف) گاهی صرفار ظراهری و
صوری ا ت؛ یعنی مثالر ،طبیعت بدن مؤنث ا ت و درواقو اثری از آلت انوثیت نیست ،بلکه فقر
یک جراحی صوری انجام میگیرد و چیزی شبیه آلت مذفر ظاهر میشود ،ایز فار حرام ا رت و
باید بهشدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر ا اس آن صورت بایرد ،حرام و باطل ا ت .ب)
و گاهی تغییر جنسیت واقعی ا ت؛ یعنی با جراحی فردن عضو تنا لی واقعی فه بر اثرر مرانعی
پوشید شد ا ت ،ظاهر میشود .ایز فار ذاتار جایز ا ت ،مخصوصار در مواردی فره آثرار جرنس
مخالف در شخص باشد» (فا ل لنکرانی1153 ،ق ،ص .)110ایز د ته از فقهرا معتقدنرد عمرل
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جراحی افراد تراجنسیتی ،تنها تغییر در آلت رجولیت و انوثیت ایجاد میفند و لذا احکام جنس
مخالف بر او بار نمی شود و تغییر جنسیت واقعی در مورد افراد خنثی اتفاق مریافترد (تبریرزی،
1159ق ،ص.)555
با ایز پی فرض فه تغییر جنسیت در اعمال جراحی رایج ،تغییر جنسریت صروری ا رت و
تغییر جنسیت صوری نیز بنابه فتاوی فقها جایز نیست ،اما اگر به تشخیص متخصصان پزشرکی
و روان شنا ی ،تغییر جنسیت صوری برای فرد ترانس کشوال روری باشد،آیا تغییر جنسیت
جایز ا ت؟
به طور خالصه باید گفت فه بیشتر فقهای معاصر به جواز ایز عمل بهموجب حری و ا طرار
فرد تراجنسیتی حک داد اند ،حتی اگر تغییر جنسیت صروری باشرد (فا رل لنکرانری ،همران،
ص)115؛ اگرچه برخی از آن ها برای تغییر جنسیت صوری عسر و حرجی متصور نیسرتند و آن
را در هر حال حرام میدانند (صافی گلپایاانی ،1791 ،ش.)1159

 .3اثر تغییر جنسیت یکی از زوجین بر عقد نکاح
ممکز ا ت یکی از زوجیز پس از انعقاد عقد نکاح با تغییر جنسیت باعث شود طررفیز عقرد از
زن و مرد ،به دو مرد یا دو زن تبدیل شوند؛ در ایز حالت ،عد ای بر ایز عقید اند فره ازدوای از
زمان تغییر جنسیت منحل می شود ،به ایز دلیل فه امکان بقرای ازدوای وجرود نردارد و ازدوای
مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست و ازدوای به دلیل انتفای مو وع -فه همران ازدوای زن برا
مرد ا ت -ازبیز میرود (فریمینیا«1789 ،ب» ،ص .)158همچنران فره فقیهری در ایرز برار
میفرماید« :همچنیز اگر زنی با مردی ازدوای فند و آناا مرد جنسیت خوی را تغییرر دهرد،
ازدوای از هناام تغییر جنسیت باطل میشود» (مو وی خمینی ،1739 ،ی ،5ص.)229
قانون مدنی ایران در فتاب هفت از جلد دوم خود ،احکام عقد نکاح و طالق را تعییز فررد
ا ت؛ ایز بخ از قانون مدنی بارها «زن و شوهر» را مورد خطاب احکام خود قررار داد ا رت.
از مفهوم بیشتر مواد ایز قانون میتوان ا تنباط فرد فه قانونگذار به پیرروی از فقره ا رالمی،
مو وع عقد نکاح را «زن و مرد» میداند .1همچنیز حقوقدانان در تعریف از خانواد  ،از عبرارت
«زن و شوهر» ا تفاد میفنند (صفایی و قا زاد  ،1791 ،ص.)13
به نظر ایز د ته از فقها ،تغییر جنسیت موجب ازبیز رفتز مو وع عقد خواهد شد .مو وع
عقد وصفی ا ت فه بر حسب عرج ا ا ی تلقی شد  ،قید اراد محسوب میشرود و اشرتبا در
آن و یا ازبیز رفتز آن ،موجب بیاعتباری عقد خواهد شد (صفایی و قا زاد  ،1791 ،ص.)91
 .1ر.ک .مواد  1107 ،1082 ،1031 ،1013 ،1017 ،1023 ،1017قانون مدنی
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تغییر جنسیت موجب میشود اختالج جنسیت فره در عررج ا رالم وصرف ا ا ری محسروب
میگردد ،ازبیز برود و به همیز بب ،موجب انحالل عقد خواهد شد.
عقد نکاح از عقودی ا ت فه شرای صحت عقد ه در آغاز و ه در ادامه و نیز هناام عقد
اجرای آثار عقد نیز باید موجود باشد؛ چنانفه ازدوای مرد یا زن مسلمان با فرد فافر حرام ا رت
و اگر د و مسلمان با یکدیار ازدوای فنند و پس از عقد ،یکی از زوجیز مرتد شود ،نکراح منحرل
میگردد (جبعی عاملی ،1788 ،ص .)593وجود مو وع عقد نکاح ،یعنری «زن و مررد» بایرد در
طول عقد یعنی ه در آغاز وجود داشته باشد و هر در ادامره براقی بمانرد و ازبریز رفرتز آن،
موجب فسخ عقد نکاح میشود.
همچنیز تغییر جنسیت باعث ازبیز رفتز اقتضای عقد نکاح خواهد شد؛ مقتضی امری ا ت
فه عقد برای پیدای آن منعقد میشود ،بهطوریفه لب آن مقتضی از عقد ،مساوی برا نفری و
ابطال عقد ا ت )نراقی1113 ،ق ،ص .)121عد ای از فقها ،مقتضی عقرد نکراح و هردج از عقرد
نکاح را در شرع مقدس ،توالد و تنا ل و ا تمتاعات جنسی دانسرتهانرد (حرر عراملی1115 ،ق،
ی ،51ص )590و عررد ای نیررز انایررز هررای جنسرری را تنهررا اهررداج ازدوای و مقتضررای ذات آن
نمی دانند و برای عقد نکراح فوایرد فرراوان دیارری همچرون ایجراد محرمیرت و تعرالی روحری
برشمرد اند (مو وی خمینی ،1739 ،ی ،5ص .)531درهرحال ،مقتضرای عقرد نکراح ،هرفردام
باشد از طریق نکاح دو همجنس بهد ت نخواهد آمد.
اما بر ا اس نظر د تۀ دیاری از فقها (منتظری نجفآبادی1153 ،ق ،ص ،)177تنها تغییرر
جنسیتِ واقعی ا ت فه موجب انحالل عقد نکاح می شود و تغییر جنسریتِ صروری ،اگرچره در
موارد ا طرار جایز ا ت ،اما چون ایز د ته از فقهرا مرالک تعیریز جنسریت را آلرت تنا رلی
دانستهاند و تغییر جنسیت بهطور صوری نمیتواند آلت تنا لی به شکل واقعری برهوجرود آورد،
پس بنابر اصل ا تصحاب ،به فرد تراجنسیتی همچنان آثار جنسیت پیشیز بار میگردد .پس بر
مبنای ایز نظریه ،عقد نکاح همچنان صحیح ا ت (صافی گلپایاانی ،همان).

 .4اثر تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان بر عقد نکاح
گاهی زن و شوهر با فاصلۀ زمانی به تغییر جنسیت اقدام میفنند .برای مثرال ،زن پرس از یرک
ال از اقدام شوهر به عمل تغییر جنسیت ،د رت بره تغییرر جنسریت خرود مریزنرد .در ایرز
و عیت ،با اولیز تغییر جنسیت و قبل از تغییر جنسریت دوم ،عقرد نکراح مو روعیت خرود را
ازد ت میدهد .در ایز شرای نیز فقها بهاتفاق معتقدند عقد نکاح منحل میشود .امام خمینری
در ایز حالت ،مجوز شرعی برای ابقای نکراح نمریبینرد (امرام خمینری ،1739 ،ی ،5ص.)229
به محض اینکه یکی از زوجیز جنسیت خود را تغییر دهد ،برای نمونه ،جنس مرد به زن تبردیل

آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسالمی...

691

گردد ،در حالت جدید هر دو همجنس خواهند شد و ازدوای ابق ازبیز خواهد رفت .حرال اگرر
زن نیز پس از مدتی تغییر جنسیت دهد ،علقۀ زوجیت حاصل نمیشرود ،بلکره نیراز بره خطبرۀ
جدید ا ت و طرفیز برای اینکه به زوجیت یکدیار درآیند ،بایرد عقرد جدیردی منعقرد فننرد
(فریمینیا«1789 ،ب» ،ص.)159
همان طور فه رخ دادن ا باب انحالل یادشد در باب دوم از فتاب هفت قانون مدنی ،یعنری
فسخ و طالق ،موجب انحالل نکاح میگردد و ایز ا باب باعرث انقطراع عقرد نکراح مریشرود و
طرفیز برای انعقاد عقد نکاح موظفاند عقد جدیدی منعقد نمایند ،تغییر جنسیت بهعنوان یکی
دیار از ا باب انحالل عقد نکاح موجب میشود فه عقد پایان پذیرد و تغییر جنسیت زوجریز و
به وجود آمدن شرای عقد نکاح میان طرفیز به لحرا اخرتالج جنسریت ،عقرد منحرلشرد را
درمان نمیفند و طرفیز ملزماند عقد جدیدی منعقد نمایند.

 .5اثر تغییر جنسیت زوجین بهصورت همزمان بر عقد نکاح
میتوان ایزگونه فرض فرد فه گا زن و شوهر در یکزمان اقدام به تغییر جنسیت فنند فره در
ایز و عیت ،در صحت و بطالن نکاح ابق ،دو احتمال در میان فقها مطرح شد ا ت:
عد ای از فقها بر ایز عقید اند فه عقد نکاح در ایرز صرورت همچنران برقررار و دارای دوام
ا ت .با ایز تو یح فه حقیقت ازدوای ،زوجیت هریک نسبت به دیاری ا ت و نه بیشتر ،و تنها
حالت و چاونای آن در پی و پس از عمل جراحی تغییر فرد ا ت؛ بنابرایز زوی فعلری قربالر
زوجه بود و زوجۀ فعلی قبالر زوی بود فه در ایز و عیت جدید ،حقیقت ازدوای ،یعنی زوجیت
هریک نسبت به دیاری ،همچنان به حال خود باقی ا ت و طرفیز از ایز پس عهد دار وظرایف
طرج مقابل فه قبل از تغییر جنسیت برهعهرد داشرته ا رت ،مریباشرند (مطهرری1107 ،ق،
ص .)199معتقدان ایز نظریه بر ایز باورند فه حقیقت اعتبار نکاح صرفار عبارت از ایز ا ت فره
هرفدام از آن دو ،همسر دیاری ا ت .واناهی ،هرفدام از زن و شوهر خصوصیت تکوینی خرود را
دارد فه احکام خاصی بر آن مترتب ا ت؛ همانگونه فه هرفدام از آنان آثار طبیعی خرود را نیرز
دارد و ایز امر هی نا ازگاری با ایز مو وع ندارد فه حقیقت نکاح اعتباری صرفار عبارت باشد از
زوجیت و همسری .بنابرایز ،اگر جنسیت زن و شوهر در یکزمان تغییر فند ،باقی ماندن زوجیت
ایز دو امکانپذیر خواهد بود .به نظر موافقان ایز نظر ،با ا تفاد از اصل ا تصحاب میتوان ایز
نظریه را اثبات فرد .با ایز تو یح فه ا تصحاب دارای دو رفز ا ت؛ «یقریز رابق» و «شرک
الحق» (انصاری1157 ،ق ،ی ،5ص )213فه در مو وع مورد بحث ،در وجود علقۀ زوجیت میان
زوجیز یقیز وجود دارد و تغییر جنسیت ه زمانِ زوجیز بهعنوان شک در وجود رافرو (مظفرر،
 ،1791ی ،5ص583؛ نایینی ،1731 ،ی ،1ص ،)719ابقای نکراح را مشرکوک فررد ا رت .ایرز
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شک دلیلی بر انحالل نکاح نیست و نمیتواند یقیز ابق را ازبیز ببرد؛ پس یقیز ابق به قوت
خود باقی خواهد ماند و اصل ا تصحاب در اینجا جاری مریشرود و اقتضرای ا تصرحاب ،براقی
ماندن زوجیت ا ت (مؤمز1112 ،ق ،ص.)110
بیشتر فقها معتقدند فه در و عیت جدید ،عقد نکاح منحل میشرود؛ برا ایرز ا رتدالل فره
عنوان شوهر بودن زوی و همسر بودن زوجه در عقد نکاح و نق و تعهدی فه هریک دارند ،یک
نوع عنوان اعتباری صرج و بدون خصوصیت و ویژگی شخص متعهد یا زوی و زوجه نیست فه با
تغییر جنسیت بتوان اعتبار یادشد را ا تصحاب فرد .بلکه با توجه به تعهدات متفاوت هریک از
طرفیز و مو وعیت داشتز شرای و ویژگری شخصریت هریرک از طررفیز بررای طررج دیارر،
می توان گفت فه تفاوت آن دو ذاتی و واقعی ا ت و اقتضای قاعدۀ تابعیت عقد از قصرد و مرادۀ
 191قانون مدنی ،مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفیز دربارۀ نوع عقد و مو روع آن ،ایرز
ا ت فه پس از تغییر جنسیت نکاحی باقی نماند ،زیرا تحمیرل تعهردات زوی برر مررد فعلری و
تعهدات زوجه بر زن فعلی ،امری ا ت فه هی فردام از طررفیز قصرد آن را نکررد انرد (مرؤمز،
همان) .پس از تغییر جنسیت ،نمیتروان مررد جدیرد را بره دادن نفقره و مهریره موظرف فررد،
همانطور فه نمیتوان زن جدید را موظف به تمکیز فرد و ایز امور نیازمند عقد و تعهد جدیرد
ا ت؛ بنابرایز ،ازدوای ابق ا ا ار منحل می شود و آن دو بررای زنردگی جدیرد ،نیازمنرد عقرد
جدیدی هستند (مطهری1107 ،ق ،ص.)199

اثر تغییر جنسیت افراد هرمافرودیت بر عقد نکاح در فقه اسالمی
هرمافرودیتها ( )Hermaphroditeیا به زبان فقهی افراد خنثی ،به دو د رتۀ خنثرای مشرکل و
غیرمشکل تقسی می شوند .به نظر مشهور فقها ،نکاح خنثای مشکل ،اع از دای یا موقت ،حرام
و باطل ا رت (نجفری ،1715 ،ی ،15ص157؛ مکرارم شریرازی«1791،ب» ،ص .)819بره نظرر
افثریت فقها ،تعییز جنسیت خنثای مشکل ممکز نیست و به همیز ربب در ایرز و رعیت،
امکان تشخیص وجود مو وع عقد نکاح ،وجود ندارد .حال اگر او د ت به تغییر جنسیت بزند و
به یکی از دو جنس زن یا مرد ملحق شود ،ایز الحاق ،ازدوای پیشیز او را تصحیح نخواهد فررد
و ازدوای ا و در هر حال باطل ا ت و ایز شخص برای بستز عقد نکاح به خطبۀ جدیرد نیازمنرد
ا ت (الحسینی1153 ،ق ،ص .)155عقد نکاحی فه یکی از طرفیز آن خنثای مشکل باشرد ،از
ابتدا فاقد مو وع عقد نکاح ا ت؛ درحالی فه همانطور فه بیان شد ،مو وع عقد نکراح هر در
ابتدا و ه در ادامۀ آن باید وجود داشته باشد و ایز در شرایطی ا ت فه در ایز عقرد ،مو روع
عقد در ابتدا موجود نبود ا ت و همانگونه فه بیان شد ،فقدان مو وع و مقتضای عقد ،صحت
عقد را مختل میفند .حال اگر ایز فقدان در ابتدای عقد نکاح باشد ،موجب بطرالن عقرد نکراح
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می شود و اگر در طول عقد بهوجود آید ،عقد را منفسخ میفند .در عقد نکراح خنثرای مشرکل،
مو وع عقد نکاح از ابتدا موجود نیست و به همریز دلیرل ،عقردی منعقرد نمریشرود و تبردیل
جنسیت خنثای مشکل و پیو تز او به یکی از دو جرنس زن یرا مررد ،عقرد باطرل را تصرحیح
نخواهد فرد.
شایان ذفر ا ت مواردی فه بیان شد ،مربوط به زمانی ا ت فه دان تجربری پیرامرون آن
نظری نداشت ،اما با پیشرفت تکنولوژی و دان پزشکی در زمان حا ر مریتروان از دانر روز
برای رفو ایز مشکل بهر برد .علوم و دان پیشرفتۀ امروزی مریتوانرد حتری جنسریت غالرب
خنثای مشکل را نیز بهو یلۀ آزمای ها و برر یهای پزشکی پیشرفته تعییز نماید و اگر علروم
پیشرفته قبل از عمل تغییر جنسیت ،جنسیت غالب او را تعییز نمودند ،دیار اعتقراد را رخ بره
بطالن نکاح او محلی ندارد و باید آثار ازدوای صحیح را بر آن بار فرد؛ امری فه باعرث مریشرود
بنیان خانواد ها فمتر از ه باسلد و از آثار منفی آن بکاهد .اما در مواردی فره دانر روز هر
پا خگوی آن نباشد باید از نظر فقها پیروی نمود.
در مورد نکاح خنثای غیرمشکل ،فقها و حقوقدانان دو فرض را مطرح فررد انرد .در فررض
اول ،چنانچه برای مثال ،خنثای غیرمشکلِ ملحقشد به جنسیت مرد ،تغییر جنسیت دهد و به
مرد فامل تبدیل گردد ،ازدوای وی همچنان برقرار ا ت؛ چون وی قبل از تغییر جنسیت ،با توجه
به عالی و امارات شرعی بهعنوان مرد شناخته شد و با عمل جراحیِ تغییر جنسیت نیز به مررد
فامل تبدیل شد ا ت .پس ازدوای وی ،چه قبل از تغییر جنسیت و چه پرس از آن ،برا مو روع
«مرد و زن» بود و مو وع عقد نکاح در ابتدا و پس از تغییر جنسریت وجرود داشرته ا رت .در
فرض دوم ،چنانچه برای مثال ،خنثای غیرمشکل ملحقشد به جنسیت زن ،تغییر جنسیت دهد
و به مرد تبدیل شود ،ازدوای ابق وی منحرل مریشرود؛ چرون در و رعیت جدیرد ،عقرد نکراح
مو وعیت خود را ازد ت میدهد (فریمینیا«1789 ،ب» ،ص.)73
اگر خنثای غیرمشکل بر طبق عالی و ظواهر به یکی از دو جنس ملحرق گرردد و برا تغییرر
جنسیت معلوم شود فه عالی جنسیتی جنس جدید در خنثی غالبترر برود و در زمران وقروع
عقد در تعییز و تشخیص عالی جنسیت غالب اشتبا شد ا ت ،چنیز اشتباهی موجب بطالن
عقد می شود ،زیرا نق جنسیت در نکاح چنان ا ا ی و مه ا رت فره عرفرار مریتروان گفرت
ماهیت عرفی مو وع قرارداد شمرد میشود و اشتبا دربرارۀ چنریز مراهیتی ،همرانگونره فره
اظهار شد (شهیدی ،1797 ،ص138؛ فاتوزیان«1790 ،الرف» ،ص ،)91موجرب بطرالن قررارداد
میشود .درنتیجه در ایز مورد نمیتوان به ا تناد حجیت ظواهر ،نکراح را از ابتردا نافرذ شرمرد.
همانگونه فه پی تر بیان شد ،اختالج جنس الزمۀ ایجاد عقرد نکراح ا رت و اگرر برر ا راس
امارات و نشانهها جنسیت غالب او مثالر مرد تعییز شود و پس از عمل تغییر جنسریت مشرخص
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گردد فه جنسیت غالب او زن بود ا ت ،معلوم میشود فه شرط اختالج جنس از ابتردا وجرود
نداشته و انحالل نکاح ناگزیر ا ت.

وضعیت عقد نکاح پس از تغییر جنسیت افراد ترانس سکشوال
فه تغییر جنسیت مرد و یا زن و یا هرر دو چره ترأثیری برر عقرد نکراح
در پا خ به ایز پر
میگذارد ،صاحبنظران دو نظریه ارایه نمود اند .عد ای بر ایز عقیرد انرد فره تغییرر جنسریت
موجب بطالن عقد نکاح خواهد شد و عد ای دیار تغییر جنسیت را موجب انفسراخ عقرد نکراح
میدانند .در ادامه دالیل طرجداران هر دو نظریه را بیان خواهی نمود.

 .1بطالن نکاح بهواسطۀ تغییر جنسیت
یکی از مه تریز دالیل طرجداران نظریۀ بطالن نکاح ،لزوم اختالج جنس بیز زوجیز در عقرد
نکاح در حقوق ایران ا ت .به نظر ایز عد  ،اختالج جنس را هر هنارام عقرد و هر در دوران
زناشویی باید شرط نکاح دانست و به عبارت دیار ،اختالج جنس هر در ابتردا و هر در ادامره
شرط ا ت؛ درعمل ،هناامیفه ردفتر بخواهد نکاحی را واقو و ثبت فند ،برای احراز اخرتالج
جنس به شنا نامۀ طرفیز رجوع میفند و درصورتی فه شنا نامه حافی از ایز اختالج جنس
باشد ،می تواند عقد نکاح را جاری فند و آن را در دفتر ر می ازدوای بهثبت بر راند (صرفایی و
قا زاد  ،1790 ،ص .)15بنابرایز اختالج جنس ،شرط ا ا ی ا ت فره بایرد در طرول عقرد
نکاح نیز پایدار باشد .ازایزرو ،نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد.
دلیل دیار در رد نظریۀ انفساخ و پذیرش نظریۀ بطالن ایز ا ت فه قواعد عمومی معامالت
را تا جایی میتوان در نکاح اعمال فرد فه با طبیعت ویرژۀِ آن رازگار باشرد .انفسراخ در نکراح
جنبۀ ا تثنایی دارد و قابل مقایسه با ایر عقود نیست .درنتیجره بایرد بره مروارد منصروص در
قانون افتفا فرد (فاتوزیان«1781 ،ب» ،ص.)50
دلیل دیار اینکه انفساخ به معنای انحالل قهری عقد ا ت و همریز وصرف آن را از اقالره و
فسخ فه به ترا ی یا با یک اراد واقو میشود ،ممتاز می ازد .در تمامی مواردی فه قانونگرذار
از واژۀ «انفساخ» ا تفاد فرد ا ت ،عقد خودبهخود منحل میشود ،بدون اینکه نیاز بره عمرل
حقوقی ا افی باشد .قانونگذار در هی موردی بره انفسراخ نکراح اشرار نکررد و از احکرام آن
مطلبی نیاورد و ازآنجا فه نکاح عقدی ا ت خاص و در آن ،تمامی قواعد عمرومی قراردادهرا را
به دلیل ماهیت ویژۀ آن نمی توان جاری فرد ،در تغییر جنسیت رأی به انفسراخ نکراح ،صرحیح
به نظر نمیر د (فریمینیا«1791 ،ی» ،ص .)111به عالو  ،به فرض صدور جواز حک انفساخ در
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نکاح ،تغییر جنسیت در ذیل هری یرک از اقسرام انفسراخ برشرمرد نشرد  ،در قواعرد عمرومی
قراردادها نمی گنجد؛ تو یح اینکه انفساخ عقد به اعتبار اراد در ایجراد ربب آن بره دو گررو
اصلی تقسی میشود:
الف) انفساخی فه بهطور مستقی ناشی از ارادۀ صریح دو طرج قرارداد ا ت؛ مانند اجار ای
فه پس از پایان مدت یک ال ،مشروط به اخطار فتبی موجر بهپایان میر د.
ب) انفساخی فه ناشی از حک قانونگذار ا ت؛ مانند قاعدۀ تلرف مبیرو پری از قربض یرا
انحالل قراردادهای جایز و بهویژ امانی ،در صورت فوت یرا حجرر یکری از دو طررج (فاتوزیران،
«1781ب» ،ص.)118
بهطور قطو انفساخ از قس اول نیست ،زیرا با ا تدالل طرجداران نظریۀ انفساخ نکاح در اثر
تغییر جنسیت ،مشخص میشود فره در آن ارادۀ طررفیز هری اثرری نردارد .از قسر دوم هر
نیست ،زیرا قانونگذار در هی جا از قانون به انفساخ نکاح اشار ای نکرد ا ت.

 .2انفساخ نکاح بهواسطۀ تغییر جنسیت
طرجداران ایز نظریه ایزگونه ا تدالل میفنند فه نظریۀ بطالن صحیح بهنظر نمیر رد ،زیررا
در مواردی فه بطالن نکاح اعالم میشود ،حک بطالن نشان میدهد فه به دلیرل نبرود یکری از
شرای ا ا ی یا وجود یکی از موانو نکاح ،هی رابطۀ حقوقی بیز طرفیز ایجاد نشد و بر آنچه
ظاهرار واقو شد ا ت ،اثری بار نیست؛ چرافه عقد باطل از نظر قرانون وجرود خرارجی نردارد و
مانند ایز ا ت فه هی پیمانی بیز زن و مرد امضا نشد (فاتوزیان«1781 ،ب» ،ص ،)535ولی
انحالل نکاح در موردی ا ت فه عقد با تمام شرای الزم بهوجود میآید و آثار نکراح در رت را
نیز بهجا میگذارد و پس از مدتی منحل میشود .در ایز فرض ،رابطۀ زن و شوهر در دورانی فه
با ه به ر برد اند مشروع ا ت و فرزندانشان نسب در ت دارند.
مخالفان نظریۀ بطالن عقد بهوا طۀ تغییر جنسیت ا تدالل دیاری نیز بیان فرد اند فه چون
در هناام انعقاد عقد ،فردِ تغییر جنسیت یافته تمامی عالی جنسی یکری از دو جرنس را داشرته و
بر ایز ا اس ،جنسیت وی مشخص شد ا ت و بر پایۀ حجیت ظواهر ،در تعییز جنسریت وی در
مرحلۀ انعقاد عقد اشتباهی رخ نداد و لذا عقد در ایز مرحله محکوم به صحت ا ت .ولی چرون در
خالل عقد در را تای انطباق جنس جسمانی با جنس روانی ،تغییر جنسیت صورت گرفته ا رت و
طرفیز همجنس شد اند ،عقد منفسخ میشود (باریکلو«1785،ب» ،ص.)98
چون طرفیز بهظاهر جنسیت مخالف ه داشتهاند ،دلیلی برر بطرالن نکراح وجرود نردارد و
نکاح در مرحلۀ انعقاد ،صحیح منعقد شد  ،ولی در خالل مدت نکاح فره تغییرر جنسریت انجرام
شد ا ت و دو جنس مخالف ،همجنس شد انرد ،اقتضرا و امکران بقرای عقرد ازبریز مریرود و
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درنتیجه عقد منفسخ میشود .همانگونه فه در ایر عقرود مسرتمر ،ماننرد اجرار نیرز انتفرای
مو وع قرارداد در خالل مدت آن ،یکی از موجبات انفساخ عقرد شرمرد مریشرود (فاتوزیران،
«1781ب» ،ص.)12
در برر ی افراد تراجنسیتی ،چون در بدن آنها عالی جنسری یرک جنسریت وجرود دارد و
ظاهر در ایز ا ت فه عالی معرج جنسیت شخص هستند ،عرفار اشتباهی محقق نشد  ،میتوان
توجیه فرد فه نکاح در زمان انعقاد ،صرحیح منعقرد شرد ا رت و برا تغییرر جنسریت منفسرخ
میشود (باریکلو«1785 ،ب» ،ص.)117
همچنیز فقها در تأثیر تغییر جنسیت بر نکاح در مورد تغییر جنسیت بیماران روان دگرجنسی،
یا به انفساخ عقد اشار فرد اند ،مثل آیتاهلل مکارم شیرازی فه در پا خ به حک ازدوای در مواردی
فه طرفیز بهطور ه زمان تغییر جنسیت میدهند ،ایزگونه پا خ میدهد :اگر تغییر حقیقی باشد،
زوجیت بالفاصله فسخ میشود (مکارم شیرازی«1789 ،الف» ،ص ،)571و یا اینکره واژۀ بطرالن را
بهفار برد اند ،ولی از نحوۀ بیان و ا تدالل آنها مشخص ا ت منظور از بطالنِ عقد نکراح ،درواقرو
همان انفساخ نکاح ا ت و بر ایز امر معتقدند فه ازدوای از زمان تغییرر جنسریت باطرل مریشرود
(مطهری1107 ،ق ،ص195؛ مؤمز1112 ،ق ،ص109؛ خرازی ،1739 ،ص .)513درواقو اگرر ایرز
د ته از فقها از بهفار بردن واژۀ بطالن ایز منظور را داشتهاند فه عقد نکاح هی گا منعقرد نشرد
ا ت ،آن را به بعد از عمل تغییر جنسیت زوی یا زوجه محدود نمیفردند.
بهنظر میر د فه در تعییز اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح و مشخص نمودن حکر و رعی
آن پس از عمل جراحی ،باید بیز موردی فره یرک فررد تراجنسریتی فره قبرل از عمرل تغییرر
جنسیت و عیت آناتومیک مشخصی داشته ا ت با موردی فه یک فرد هرمافرودیرت اقردام بره
عمل جراحی میفند ،تفاوت قایل شد .در مورد نخست ،فرد هنارام عقرد نکراح دارای جنسریت
فامالر مشخصی ا ت و از نظر بیولوژیکی دچار هی گونه اختاللی نیست و عمل تغییرر جنسریت
باعث ازبیز بردن مو وع عقد نکاح شد  ،عقد را از هناام عمل تغییر جنسیت منفسخ مینماید.
درواقو مقتضای عقد در ابتدا موجود بود  ،تغییر جنسیت ایرز اقتضرا را ازبریز مریبررد و عقرد
صحیح را از زمان تغییر جنسیت بالمو وع میفند .ولی وقتی یک خنثری یرا هرمافرودیرت بره
عمل تعییز جنسیت د ت میزند و جنسیتی بررخالج آنچره بره آن ملحرق شرد و طبرق آن
ازدوای فرد بود ،پیدا میفند ،مشخص می شرود فره جنسریت غالرب او در هنارام عقرد نکراح،
همسان با همسر خود بود ا ت و عقد نکاح آنها از ابتدا به دلیرل نبرود مو روع ،باطرل برود
ا ت .حک و عی بهتنا ب هویت جنسیتی فردِ تغییرر جنسریت یافتره متفراوت ا رت و بایرد
و عیت عقد نکاح هر د ته از ایز افراد را بهطور جداگانه تعییز نمود.
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رویکرد نظام حقوقی کامنال در پذیرش هویت جنسیتی در عقد نکاح
در اروپا و امریکا با پشت ر گذاشتز افکار فلیسا مبنی بر حرمت تغییر خلقت خداوند ،بهمررور
زمان تغییر جنسیت و جواز آن پذیرفته شد .در مورد عقد نکاح و تعییز جنسیت مورد پرذیرش
در عقد نکاح ،مرجو قضایی در نظام فامزال برای تعییز هویرت جنسریت مرورد پرذیرش بررای
انعقاد ایز عقد ،از ه مرحله گذر فرد و بهصورت تکاملی ه رویکرد متفراوت را اتخراذ نمرود
ا ت ):)Kogan, 2004, p.371
مرحلۀ اول با طرح قضیۀ «فوربت» ( )Corbettدر دادگا عرالی انالسرتان آغراز شرد .در رال
1931م ،قضیۀ «فوربت علیه فوربت» در دادگا عالی انالستان مطرح شد .در ایز قضیه ،مو روع،
اعتبار ازدوای آپریل اشلی ( ،)April Ashleyزن ترانس کشوالی بود فه بعد از متحمل شدن عمل
جراحی تغییر جنسیت ،جنسیت مؤنث پیدا فرد بود؛ بنابرایز ،قضیۀ اصلی در ایز پروند  ،تعیریز
جنسیت واقعی آپریل اشلی بود .قا ی اورمرود ( ،)Ormrodپس از دریافرت نظرر پزشرکان عنروان
فرد فه پنج معیار برای تعییز جنسیت اشلی وجود دارد :فروموزوم ،غدد جنسری ،انردام جنسری،
هورمونهای جنسی و خصوصیات جنسی ثانویره .برر ایرز ا راس ،قا ری اظهرار داشرت راخت
بیولوژیکی بدن یک فرد در زمان تولد او ثابت شد ا ت و قابرل تعرویض نیسرت؛ بنرابرایز ،عمرل
جراحی اپریل اشلی بر جنسیت واقعی او تأثیر نمریگرذارد (.)Corbett v Corbett, 1971, para.59
ایز نتیجهگیری در قضیۀ «فوربت» مدتها مورد تبعیت دادگا های ایر فشورها ازجملره دادگرا
اروپایی حقوق بشر قرار گرفته ا ت (.)Betty.CBruck, 2004, p.650
همچنیز در رویههای بعدی ،دادگا ها شواهد اخیر در عل پزشکی در مورد تأفیرد برر اهمیرت
فافتورهای اجتماعی و روانی را در تعییز جنسیت نادید گرفتند .در ایز را رتا ،در رال 5005م
در قضیۀ «گاردینر» ( )Gardinerدر قسمت عمدۀ ا تدالل خود برای اینکه نتیجه بایرد بهعنروان
یک امر حقوقی زن ترانس کشوال زن نیست ،به دیکشنری وبستر ( )Websterا رتناد فررد فره
فلمۀ جنسیت به معنای مرد و زن در مفهوم عرفی شامل افراد ترانس کشوال نمیشود.
در ایز قضیه ،قا ی با عنوان فردن ایز مطلب فه ترانسها در هی فدام از طبقۀ دوگانۀ زن
و مرد قرار نمیگیرند ،گامی فراتر از قضیۀ «فوربت» برداشت و بهجرز پیچیرد فرردن و رعیت
آنها ،فمکی به حل مسئله نکرد ) .)Kogan.s.Tery, 2004, p.376رأی فوربت و آرای متأثر برر
آنها ،مبتنی بر رویکرد ذاتگرایی بود؛ به ایز معنا فه دادگا ها برای ملحق فردن یرک فررد بره
یک جنس ،تنها به خصوصیات ذاتری بیولروژیکی او توجره داشرتهانرد ( ;Stephan ,2002, p.52
.)Currah and others, 2006, p.64
در آرای بعدی فه تحت تأثیر رأی دادگا فوربت در مرورد تعیریز جنسریت در خصروص امرر
ازدوای صادر شد ،ایز ناا وجود داش ت فه اتّکرا بره جنسریت فررد هنارام تولرد او ،صررج نظرر از
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منطقی بودن ،با شریعت الهی نیز ازگار ا ت؛ بنابرایز ،اعتقراد بره اینکره جنسریت فررد پرس از
تولدش قابل تغییر ا ت ،شکلی از ارتداد و الحاد و مبارز با خداوند ا ت (.)Stephan, 2002, p.52
با پیشرفتهای عل پزشکی و افزای تعداد ترانس کشوالها ،دادگا هرا بره رمت اتخراذ
رویۀ جدیدی پی رفتند و وارد مرحلۀ دوم شدند.
مرحلۀ دوم با طرح دعوای «ام.تی علیه وی.جی» در ال 1931م در نیوجر ری آغراز شرد .در
ایز قضیه فه مو وع دعوا درخوا ت حمایت مالی زنی از شوهر خود بود ،شوهر برا ایرز ادعرا فره
زن قبل از ازدوای مرد بود و تغییر جنسیت داد ا ت ،ادعای زن خود را رد فرد .قا ی در ایرز
قضیه ،برخالج قضیۀ «فوربت» ،مالک تعییز هویرت جنسری را جنسریت زمران ازدوای دانسرت و
عنوان فرد فه اگر عمل جراحی تغییر جنسیت موفقیتآمیز باشد ،مانو حقوقی ،تابوی اجتمراعی و
یا دلیلی بر مبنای یا ت عمومی بررای شنا رایی فررد بررای هردج ازدوای برهعنروان جنسریت
جدیدش وجود ندارد .بهطور فلی ،دادگا معیار تغییر جنسیت را تطرابق فیزیکری و انردام جنسری
فرد با هویت جنسی و درک فرد از جنس خود دانست و به ایز ا تناد فه احساس درونی و روانری
یک فرد از هویت جنسی خود غیرقابل تغییر ا ت ،آن را بر هویت ژنتیک فرد فه با عمل جراحری
قابل تغییر باشد ،غالب شمرد (.)Attorney – general v Family Court, 1976, para.18
در ایز مرحله ،دادگا ها نشناختز فردی فه مورد عمل جراحی تغییر جنسیت قررار گرفتره
ا ت ،بهعنوان عضوی از اعضای جنس جدید را غیرانسانی دانستند .در یکی از قضرایایی فره در
ایز دور در ا ترالیا مطرح شد ،قا ی دادگا اظهار داشت اگر جنسیت جدید افرادی فه مرورد
عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند ،پذیرفته نشود ،ایز افراد در برزخ قانونی و اجتمراعی
قرار میگیرند؛ چرافه و عیت جنس جدید را فسب نمیفنند و ایز درحالی ا ت فه از دیدگا
جامعهشنا ان و روانشنا ان باید بهعنوان عضوی از جرنس جدیرد عمرل فننرد ( Audrey C.
.)Stirnitzke, 2011, p.12
با پیشرفت جوامو و طرح مسایل حقوقی جدید در خصوص افراد ترانس کشوال و افرزای
جمعیت آنها از یک و و پیشرفت روزافزون عل پزشکی از وی دیار ،ایز رویکرد نیرز بررای
پا خ به مسئلۀ تعییز جنسیت فافی نبود.
مرحلۀ وم در قضیۀ «ری فویز» ( )Rekevinانعکاس پیدا فرد .ایز قضیه در برخورد با امر
ازدوای ترانس کشوالها منحصربهفرد ا ت .در ایز دعوا ،مسئلۀ ازدوای زنی مطرح ا ت فه برا
انجام اقدامات پزشکی مرد شد و قبل از طرح دعوا ،مدتها برهعنروان مررد در جامعره زنردگی
میفرد و در اجتماع پذیرفته شد ا ت .اما نکتۀ مه در ایز قضیه ایز ا ت فه ایز زن ،تمرام
اقدامات درمانی به جز تغییر جنسیت را انجام داد بود ،پس برا معیرار مطابقرت بردن برا هویرت
جنسیِ روانشناختی ،مرد شمرد نمیشد.
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قا ی در ایز مسئله با درنظر گرفتز شواهد پزشکی مربوط به مغز جنسی ( ،)Brain Sexبه
ایز معنا فه زیست بدن مطابق با رشد جنسیت در مغز او شکل مریگیررد و رشرد جنسریت در
مغز مقدم بر رشد جنسیت بدن ا ت ،مستقیمار تمایز بیز و عیت بیولروژیکی بردن و و رعیت
روانشناختی آن را به چال فشید و عنوان فرد فه جنسیت مغز یک فرد ،اهمیرت بیشرتری از
غدد جنسی ،اندام و فروموزوم در تعییز هویت جنسی افراد دارد.
قا ی در تعییز جنسیت ری فویز ،معیارهای اجتماعی و روانشناختی را مرفز توجه قررار
داد و ابتدا به بازبینی شرواهد اجتمراعی و اینکره وافرن جامعره در برابرر ری فرویز چیسرت،
پرداخت ( )Stephan, 2002, p.383-402و عنوان فرد فه ری فویز بهگونهای زندگی میفرد فه
اطرافیان او را یک مرد میدانستند (.)Rekevin vs Attorney, 2001, para.18
درواقو در ایز قضیه ،دادگا برخالج قضیۀ «فوربت» ،تصویر روانی فرد از خود را در درجۀ اول
اهمیت برای تعییز هویت جنسی قرار داد و اظهار داشت :تنها بدن جنسیت را تعیریز نمریفنرد،
بلکه ذهز نیز تعییزفنندۀ جنسیت ا ت .همچنیز به معیارهای اجتماعی نیز اهمیت ویژ ای داد
شد و در تعییز جنسیت درک اطرافیان در فنار درک فرد از جنسیت خود ،درنظر گرفته شد.
درنهایت ،قا ی در مورد معیارهای تعییز هویت جنسیتی ایزگونره اظهرار نظرر نمرود فره
ازآنجا فه واژۀ زن و مرد مفهوم عرفی دارد ،هی فرمولی بررای تعیریز هویرت جنسری افرراد در
حقوق خانواد و مسئلۀ ازدوای وجود ندارد .بهعنوان امر حقوقی نمیتوان گفت فه در ایز مروارد
با اعمال تنها یک معیار یا فهر تی از معیارهای محدود ،مسئله قابل حل ا ت .غل خواهد برود
اگر گفته شود فه جنسیت فرد به یک معیار مطلق نظیر تعرداد فرومروزومهرا بسرتای دارد .بره
همیز نحو اشتبا خواهد بود اگر باویی مسئله صرفار با ارجاع به حالرت روانری فررد یرا تعیریز
جنسیت مغز فرد قابل حل خواهد برود .بررای تعیریز جنسریت فررد در حقروق خرانواد  ،تمرام
معیارهای مرتب همچون جنسیت بیولوژیکی و نارش فرد نسبت به خود و نق اجتمراعی وی
باید درنظر گرفته شود.
در مورد رویکرد دادگا اروپایی حقوق بشر نیز باید گفت ایز دادگا تا مدتها از نظر قا ری
اورمرررود در قضرریۀ «فوربررت» پیررروی مرریفرررد ،امررا در ررال 5005م در انالسررتان ،گررودویز
( )Goodwinفه تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته و زن شد بود ،به علت خودداری
دولت از بازنشسته فردن او در ز  10الای -فه ز بازنشستای زنان مطابق قانون انالستان
ا ت -و همیز طور صدور فارت بیمۀ جدید برای او به علت ترانس کشوال بودن بره دادگرا
اروپایی حقوق بشر مراجعه فرد .دادگا در قضیۀ «گودویز» اظهار داشت فه تغییرات اجتمراعی
و پزشکی نشان دهندۀ ایز امر ا ت فره فافتورهرای بیولروژیکی بررای تعیریز جنسریت ،دیارر
قانوفنند نیست ) .)Goodwin Vs U.K,2002, para.81-83
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همچنیز افراد حقدارند فه جزییات هویت خود را بهعنوان موجود انسرانی انتخراب فننرد و
دولتها باید به حق آنها احترام باذارند ) .)Goodwin Vs U.K,2002, para.73
دادگا اروپایی حقوق بشر در یک اظهار نظر قاطو ،از هویت جنسری و حرق داشرتز هویرت
جنسی مختارانه خز میگوید و احترام بره فرامرت انسرانی و آزادی انسران برهعنروان مبنرای
ا ا ی فنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مبنای ایرز حرق مریدانرد ( Vankuck V Germany,
.)2003, para.70-85
پرو ۀ به ر میت شناختز فرد ترانس کشوال در قانون ،رویکرد ذاتگرایری را زیرر رؤال
میبرد و در صدد ا ت فضایی فراتر از زن و مرد در قانون بهر میت شرناخته شرود .در همریز
را تا ،الهای اخیر در رویۀ دادگا های برخی از فشورها نظیر فانرادا ،نروآوریهرایی درزمینرۀ
به ر میت شناختز هویت جنسیتی مشاهد میفنی  .برای مثال ،در قضیۀ «نیکسرون ()Nixon
علیه ادارۀ مرفزی اجتماعی فانادا» ،رأی قا ی دادگا بهگونهای بود فه نرهتنهرا هویرت تررانس
کشوالها را تعریف فرد ،بلکه ا ا ار هویت جنسیتی را بهصورت فلیتر شنا ایی فررد .قا ری
در ایز قضیه عنوان فرد فه شاید نیکسون بهآ انی در هی فدام از د تهبنردیهرای مررد و زن
نمیگنجد ،چرافه هویت جنسیتی فرای د رتهبنردی زن و مررد بره صرورت یرک طیرف ا رت
).)labman, 2001, p.9
در دادگررا اروپررایی حقرروق بشررر نیررز در ررال 1993م در قضرریۀ «ایکررس ،وای و زد ،علیرره
انالستان» ،خواهان برخالج ایر قضیههایی فه در مورد افراد ترانس کشوال در دادگرا اروپرایی
حقوق بشر مطرح شد ،از دادگا نخوا ت فه در قانونْ مرد شناخته شود ،بلکه خوا ت تا بهعنروان
مرد ترانس کشوال ،یعنی جنس وم ،جدای از زن و مرد در قانون شناخته شود ،نه زنری فره از
رویکرد حمایتگرایانه برخوردار ا ت ).)X and Y and Z Vs U.K, 1997, para.38-40
بر مبنای ایزگونه تصرمیمات قضرایی ا رت فره برخری از حقروقدانران در فنرار برخری از
جامعهشنا ان ،معتقدند هویت جنسی باید بهصورت یک طیف درنظر گرفته شود و تعریف زن و
مرد در انتهای دو طیف ،مانو وجود دامنۀ و یعی از ایر هویتهای جنسریتی ازجملره تررانس
کشوالها نباشد .درعمل نیرز ایر ز رویکررد را چره در رطح افکرار عمرومی و چره در رطح
قانونگذاری فشورها میتوان دید .برای مثال ،فیسبوک از ایز پس حدود  20گزینرۀ اختیراری
برای انتخاب جنسیت و مایر مرتب با آن برای ثبت نام افراد و نمرای آن در پروفایرل خرود
ا افه فرد ا ت .ایز غول دنیای شبکههای اجتماعی به افرراد اختیرار بیشرتری بررای انتخراب
جنسیت و جنس خودشان داد ا ت .ایز انتخاب شامل دوجنسی ،بیجنسیتی ،تراجنسری و ...
ا ت ).)mahtaa.com, 1392/11/27
همچنیز در ال 5011م در پافستان یک تراجنسیتی بهعنوان فاندید پارلمان ایرز فشرور
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انتخاب شد و درواقو جنسیتی وم در فنار زن و مرد توانسته ا ت در ایز فشور فاندیرد شرود
).)mahtaa.com,1391/12/08

اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح در حقوق کامنال
پس از جواز تغییر جنسیت در فشورهای نظام فامز ال ،ایز پدیدۀ جدید موجب شرد فره ترأثیر
ایز تغییر در حقوق فردِ تغییر جنسیت یافته ،مورد برر ی صراحبنظرران و حقروقدانران واقرو
شود .فشورهای تحت ایز نظام باید در قالب قانون و یا رویۀ قضایی در خصوص حقوق ایز افراد
و تغییراتی فه ممکز ا ت در آن بهوجود آید ،تصمی گیری نمایند .اثر تغییر جنسیت بر ازدوای
فردِ تغییر جنسیت یافته ،از مه تریز ایز حقوق بود فه بره آن پا رخ داد شرد .در ادامره ،اثرر
تغییر جنسیت بر نکاح فردِ تغییر جنسیت یافته در فشورهای منطقۀ بریتانیرا و ایراالت متحردۀ
امریکا برر ی خواهد شد.

 .1اثر تغییر جنسیت بر نکاح فردِ تغییر جنسیت یافته در بریتانیا
پس از تصمی دادگا اروپایی حقوق بشرر در پرونردۀ «گرودویز علیره دولرت بریتانیرا» ،دولرت
بریتانیا موظف شد فه از مقررات ایز دادگا پیروی نمود  ،با تغییر قوانیز خرود ،حقروق جدیرد
برای افراد ترانس کشوال بهر رمیت بشنا رد .ایرز امرر در رال 5001م بره تصرویب قرانون
بازشنا ی جنسیت انجامید .1بریتانیای فبیر با تصویب قرانون بازشنا ری جنسریت ،مقرراتری را
برای شنا ایی و به ر میت شناختز جنسیت جدید فرردِ تغییرر جنسریت یافتره تعیریز نمرود.
به ر میت شناخته شدن جنسیت جدید چنیز فردی به ایز وابسته ا ت فه فررد بررای تغییرر
جنسیت دادن از مقرراتی پیروی فند فه ایز قانون ،جواز تغییر جنسیت را به رعایت آنان منوط
فرد ا ت .ایز مقررات عبارتاند از :ر یدن بره  18رالای ،رنرج برردن از بیمراری و مالمرت
جنسی ،زندگی فردن در قالب جنسیت جدید حداقل به مدت دو ال قبل از صدور درخوا رت
تغییر جنسیت ،قصد ادامۀ حیات در قالب جنسیت جدید تا پایان زندگی ،و نیز وجود و مطابقت
برخی از ا رناد و مردارک مرورد نیراز فره در همریز قرانون پری بینری شرد ا رت Gender
 .)Recognition Act) 2004, section.2ایز قانون ،احکامی برای نکاح فردِ تغییر جنسیت یافتره
مقرر فرد و تغییر جنسیت را در عقد نکاح مؤثر دانسته ا ت.
در بریتانیای فبیر ،اگر فردی اقدام به تغییر جنسریت فنرد و تغییرر جنسریت او مطرابق برا
مقررات قانون یادشد انجام گرفته باشد ،میتواند درخوا رتی برا عنروان برهر رمیت شرناختز
1. Gender Recognition Act 2004.
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جنسیت جدید خود به هیئتی فه از وی ایز قانون برای برر ی درخوا ت بهر میت شناختز
جنسیت افرادِ تغییر جنسیت یافته تشکیل میشود ،بدهد .اگر فردِ تغییر جنسیت یافتره ،عمرل
خود را تحت مقررات ایرز قرانون انجرام داد باشرد ،درخوا رت صردور رند از روی هیئرت
بازشنا ی جنسیت پذیرفته مری شرود و رند بازشنا ری جنسریت بررای او صرادر مریگرردد؛
( .)Gender Recognition Act 2004, section.1, subsection.4البته ایرز قرانون دو نروع رند
دایمرری ( ).certificate full gender recognitionو مرروقتی ( interim gender recognition
 )Certificateبازشنا ی جنسیت را پی بینی فرد ا ت و هرفدام از ایز ندها تحت شرایطی
به متقا یان واجد شرای اعطا خواهد شد .اگر شخص متقا ی ( )Applicantمجرد باشد ،رند
بازشنا ی او به صورت دایمی صادر میشود و صرفار موظف ا رت شررای و رواب یادشرد در
مرادۀ  5را رعایرت فنرد ( .)Gender Recognition Act 2004,section.1,subsection.2امرا اگرر
فردی فه د ت به تغییر جنسیت زد ا ت ،متأهل باشد ،مقررات به شکل دیاری خواهد بود و
برای اینکه ند دایمی بازشنا ی جنسیت برای او صادر شود ،وظایفی به او تحمیل شد ا ت.
در قانون مو وعات ازدوای مصروب 1937م در دو فشرور انالسرتان و ولرز 1و همچنریز در
قانون مو وعات ازدوای ایرلند شمالی مصوب 1938م ،5بخشی به تعییز مرواردی فره ازدوای در
آن مررروارد قابرررل ابطرررال ا رررت ،اختصررراص داد شرررد ا رررت ( Gender Recognition
 .)Act,2004,section. 12در قانون بازشنا ی جنسیت ،بندی به ایز بخ ا افه شد ا ت فره
بر طبق آن ،اگر برای فرد متأهلی ند موقت بازشنا ی جنسیت صادر شود ،وی موظرف ا رت
فه ازدوای خود را باطرل فنرد (.Gender (Recognition Act,2004,Schedule.2, subsection.2
همچنیز در قانون طالق مصوب 1931م فشور ا کاتلند ،7صدور ایز ند موقت بهعنوان یکری
از را های درخوا ت صدور طالق میان زوجینی فه یکی از آنها اقدام به تغییر جنسریت فررد
ا ت ،ا افه شد .)Gender Recognition) Act,2004,Schedule.2, subsection.4
فردِ متأهل تغییر جنسیت یافته موظف ا ت ظرج ش ما پس از صدور ند موقت بازشنا ری
جنسیت ،اقدام به فسخ یا ابطال ازدوای خود نماید ،وگرنه ایز ند اعتبار خود را از د رت خواهرد داد
( .)Gender Recognition Act,2004,Schedule.2, subsection.4فردی فه اقدام بره تغییرر جنسریت
فرد ا ت ،چنانچه بخواهد جنسیت جدید او به صورت دایمی بهر میت شناخته شود ،مجبور ا رت
فه ازدوای خود را باطل یا فسخ نماید .زمانی ایز قانون ،صدور ند دایمی بازشنا ری جنسریت بررای
ایز فرد را بهر میت میشنا رد فره او در فرصرت شر ماهره ازدواجر را باطرل نمایرد Gender
.)Recognition Act,2004, Schedule.2, subsection.5, Mallender&) Rayson, 2005, p.51
1. The Matrimonial Causes Act 1973
2. The Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978
3. The Divorce (Scotland) Act 1976
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اگر شخصِ تغییر جنسیت یافته در طول دورۀ ش ماهه ازدوای خود را باطل یا فسخ فنرد و
یا اینکه در ایز دور  ،همسر او فوت نماید ،میتواند درخوا تی مبنی بر صدور ند دایمی بررای
خود به هیئت بازشنا ی جنسیت ارایه دهد؛ مار اینکه در طرول ایرز مردت ،دوبرار اقردام بره
ازدوای نماید فه در ایز صورت ،ابتدا باید ازدوای خود را باطرل فررد  ،رپس درخوا رت رند
دایمی را ارایه دهد) .) Gender Recognition Act, 2004, section.5, subsection.2مهلرت ایرز
درخوا ت ،ش ما پس از انحالل ازدوای و یا فوت همسر ا رت Gender Recognition) Act,
.)2004, section.5, subsection.3
ایز مقررات به ایز دلیل ا ت فه ایز قانون ازدوای همجنسان را نپذیرفته ا ت و آن را ممنوع
میداند و تغییر جنسیت موجب میشود فه طرفیزِ رابطۀ نکراح ،از جرنس مخرالف بره همجرنس
تبدیل شوند فه برخالج مقررات ایز قانون ا ت ) .)Gilmore & Glennon, 2014, p.30
هیئت بازشنا ی جنسیت پس از برر ی مدارک ارایهشد از وی متقا ری ،اگرر تشرخیص
دهد فه او مجرد ا ت یا اینکه ازدوای خود را در موعد مقرر باطل فرد ا ت ،اقردام بره صردور
ررند دایمرری بازشنا رری جنسرریت مرریفنررد ( Gender Recognition Act,2004,section.5,
.)subsection.6

 .2اثر تغییر جنسیت بر نکاح فردِ تغییر جنسیت یافته در ایاالت متحدۀ امریکا
در برخی از ایالتهای فشور امریکا ،دو فرد بدون توجه بره جنسریت خرود مجراز بره ازدوای برا
یکدیارند؛ در ایز ایالتها ،دادگا ها حک دادند فه جنسیت افراد تأثیری در صرحت عقرد نکراح
نخواهد داشت )  .)Grenberg, 2006, p.51همانطور فه بیان شد ،ازدوای همجنسان از نظر دیز
ا الم و فقهای ا المی حرام و باطل ا ت و در برر ی اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح در ایاالت
متحدۀ امریکا ،فق مواردی مورد برر ی قرار خواهد گرفت فره مسرئله و حکر آن برر مبنرای
ازدوای دو غیرهمجنس باشد .همان طور فه در مقدمره گفتره شرد ،هردج از برر ری اثرر تغییرر
جنسیت بر عقد نکاح در نظام فامز ال ،به ایز بب ا ت فره ایرز مو روع از احروال شخصریه
شمرد میشود و دادگا های ما در برخورد با ایز قضیه باید بر طبق قوانیز دولت متبوعِ مردعی
ر یدگی نمایند؛ البته به شرطی فه برخالج نظر عمرومی و اخرالق حسرنۀ مرا باشرد .مسرلم را
برر ی ایز مو وع در ایاالتی فه ازدوای همجنسبازان را مشروع دانستهاند ،به همیز دلیرل برر
تغییر جنسیت اثری بار نمیفند و محلی در ایز مقاله ندارد.
برابر رویۀ قضایی شکلگرفته در برخی از ایالت های فشور امریکا ،ازدوای تنها زمانی مجراز و
پذیرفته خواهد بود فه بیز طرفیز عقد نکاح اختالج جنسیت وجرود داشرته باشرد و جنسریت
افراد در عقد نکاح تأثیر دارد و ازدوای همجنس در ایز ایاالت ممنوع ا ت ( Albert & Melone,
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 .)2008, p.447در ایز ایالتها ،برای مثال اگر زنی با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شد باشرد و
با زنی ازدوای فند ،تنها زمانی ازدوای او از وی قوانیز آن ایالت بهر میت شناخته میشود فره
دولت هویت جنسیتی او را به ر میت بشنا د .برای اینکه هویت جنسیتی فرد از روی دولرت
به ر میت شناخته شود ،شخص باید مراحل درمانی را طی فرد و ایز تغییر در ا ناد هویتی او
وارد شد باشد .البته ایاالت تازاس و فانزاس ،عمل جراحری تغییرر جنسریت ،تغییرر در ا رناد
هویتی زندگی در قالب جنسیت جدید و در فل هی دلیلی را برای جواز تغییر جنسیت از منظر
قانون نمیپذیرند؛ ایز به آن معنا ت فه تغییر جنسیت و به تبو آن ،نکاح بر معنرای جنسریت
جدید در ایز ایاالت پذیرفته نیست ).)www.lambdalegal.org
حال در مورد تغییر جنسیت پس از ازدوای و اثر آن بر ازدوای بر طبق مقررات ایز ایالتهرا،
ایز ؤال پی میآید فه آیا تغییر جنسیت باعث ابطرال ازدوای خواهرد شرد یرا اینکره ازدوای
همچنان صحیح ا ت؟ رویۀ قضایی امریکا در ایز قضیه بر ایز اعتقاد ا ت فه تغییرر جنسریت
هی گا باعث عدم اعتبار ازدواجی فه بهصورت معتبر منعقرد شرد ا رت ،نمریشرود و تمرامی
ایاالت و دولت مرفزی ایز ازدوای را همچنان معتبر تلقی میفننرد .در ایراالت متحردۀ امریکرا
ازدوای هناامی میتواند اعتبار خود را از د ت بدهد و باطل شود فه در هنارام ازدوای ،تردلیس
و فریبی رخ داد باشد و ترانس کشوال بودنِ یکی از طرفیز ،تدلیس نیست .بره ایرز ترتیرب،
تغییر جنسیت یکی از زوجیز فه پس از منعقد شدنِ عقد نکاح بهوقوع مریپیونردد ،ترأثیری در
عقد نکاح نخواهد داشت و عقرد نکراح بره قروت خرود براقی ا رت ( California Transgender
.)Family Law,2013,section.1
در ایز بار برخی از ایاالت تحت قوانیز حمایت از حقوق افراد تراجنسیتی بهصراحت بر ایز
امر تأفید فرد اند .برای مثال ،در قانونی فه در ایالت فالیفرنیا در حمایرت از حقروق ایرز افرراد
تصویب شد ،تأفید شد ا ت فه ازدوای تنها از طریق مرگ یا طالق خاتمه مرییابرد و بره ایرز
بب ،ازدوای پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجیز ،همچنان معتبر خواهرد مانرد ( California
.)Transgender Family Law, 2013, section.1

نتیجه
با تشخیص اختالل جسمی هرمافرودیتها و همچنیز پذیرش هویت جنسی افرراد تراجنسری و
تمایز بخشیدن ایز افراد از همجنسبازان و پذیرش و جرواز عمرل تغییرر جنسریت و همچنریز
گسترش تعداد ایز افراد ،تأثیر تغییر جنسیت بر حقوقی فه جنسیت فرد در افتسراب آن نقر
دارد ،مورد توجه فقهای ا المی و حقوقدانان داخلی و همچنیز حقروقدانران و صراحبنظرران
نظامهای متمدن حقوقی واقو شد ا ت .هویت جنسیتی مورد پذیرش در هنارام انعقراد عقرد
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نکاح در رویۀ قضایی فشورهای نظام فامزال و همچنیز در آرای دادگا اروپایی حقروق بشرر در
طی زمان و با توجه به معیارهای واقعی در تشخیص هویت اصلی فرد ،متفاوت بود ا ت و پرس
از گذراندن ایز تفکر فه هویت جنسیتی فرد بر مبنای ویژگیهای بیولوژیکی وی در هناام تولد
مشخص می شود و تغییر جنسیت تأثیری در آن ندارد و همچنیز ر یدن و گذر از ایز تفکر فه
هویت جنسیتی ،جنسیت زمان ازدوای ا ت ،به مرحلهای ر یدند فه رشد جنسریت در مغرز را
مقدم بر رشد جنسیت در بدن دانستند و هویت جنسیتی فرد را بر مبنای اعتقاد فررد در مرورد
جنسیت خود قرار دادند .نظام حقوقی فشورهای متمدن فرامزال از طریرق قرانونگرذاری و یرا
ایجاد وحدت رویۀ قضایی ،آثار عقد نکاح فردِ تغییرر جنسریت یافتره را تعیریز فررد انرد .البتره
رویکرد نظام حقوقی هر فشور متفاوت ا ت؛ بریتانیا افراد تغییر جنسیت را موظف فررد ا رت
فه نکاح خود را باطل نمایند تا جنسیت جدید آنها به ر میت شناخته شرود؛ درحرالی فره در
امریکا تغییر جنسیت عقد نکاح را باطل نمیفند .ایز امر در نظام حقوقی فشورمان مورد توجره
واقو نشد ا ت .اگرچه آثار ایز پدید به خصوص آثار آن بر عقد نکاح مورد توجه فقهای معاصر
قرار گرفته ا ت ،اما هنوز برخی از زوایای آن مسکوت ماند ا ت؛ چنانفه حک و رعی نکراح
ایز افراد مورد اختالج ا ت و ممکز ا ت باعث تشتت آرای دادگا هرا شرود .ایرز و رعیت برا
افزای ایز پدید و افزای آگراهی افررادِ تغییرر جنسریت یافتره روزبرهروز محتمرلترر ا رت.
همچنیز قانونگذار در ایز زمینه گاهی اوقات مریتوانرد احکرام فقهری را در جهرت ا رتحکام
و عیت خانواد تفسیر فند؛ چنانفه نکاح فرد خنثای مشکلی را فه با ا تفاد از عل پیشررفتۀ
پزشکی جنسیت غالب وی قابل شنا ایی ا ت ،در هر صورت باطل ندانست؛ امری فره موجرب
میشود نظام خانواد ها فمتر از ه باسلد و آثار وء بهجای ناذارد .الاوبرداری از نظام متمدن
فامزال و قانونگذاری در ایز زمینه موجب میشود فه ایز افراد با شناخت حقوق خرود از انرزوا
خاری شد  ،طح زندگیشان بهبود یابد.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 .1باریکلو ،علیر ا (پاییز  1787الف)« ،آثار حقوقی تغییرر جنسریت» ،فصرلنامۀ مردرس علروم
انسانی ،دورۀ  ،8ش ،7ص 103.-159
( ------------- .5زمستان  1785ب)« ،و عیت حقوقی تغییر جنسیت» ،مجلۀ اندیشرههرای
حقوقی ،دورۀ  ،1ش ،2ص 17.-81
 .7خرازی ،محسز (« ،)1739تغییر جنسیت» ،فقه اهلبیت (ع) ،دورۀ  ،5ش ،57ص .101-113

922

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

 .1شهیدی ،مهدی ( ،)1797تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ ،10تهران :نشر حقوقدان.
 .2صافی گلپایاانی ،شیخ لطفاهلل ( )1791/8/70ا رتفتاء برا مو روع تغییرر جنسریت ،بخر
ا تفتایات ،ش .1159
 .1صفایی ،حسیز و قا زاد  ،مرتضری ( ،)1791حقروق مردنی :اشرخاص و محجروریز ،چ،51
تهران :مت.
 .3قانون مدنی ایران 1703 ،ش.
 .8فاتوزیان ،ناصر ( 1790الف) ،اعمال حقوقی (قرارداد -ایقاع) ،چ ،11تهران :انتشارات میزان.
 1781( ------------ .9ب) ،حقوق خانواد  ،چ ،1تهران :انتشارات دان ناار.
 .10فریمینیا ،محمدمهدی (بهرار  1790الرف)« ،برر ری فقهری و حقروقی تغییرر جنسریت»،
فصلنامۀ تخصصی علوم ا المی ،دورۀ اول ،ش ،7ص 7.-51
( ----------------- .11زمستان  1789ب)« ،تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح» ،فصرلنامۀ
فقه پزشکی ،ال دوم ،ش ،2ص 151.-119
( --------------- .15تابستان  1791ی)« ،تغییر جنسیت و مسایل فقهی فراروی آن» ،مجلۀ
فقه و اجتهاد ،دورۀ دوم ،ش ،1ص 121.-138
 .17گودرزی ،فرامرز ( ،)1733پزشکی قانونی 5 ،جلدی ،چ ،1تهران :انتشارات انیشتیز.
 .11مکارم شیرازی ،ناصر ( 1789الف) ،ر الهی احکام برای بانوان ،تهیۀ ابوالقا علیان نژادی،
چ ،8ق  :مدر ه االمام امیرالمؤمنیز (ع).
 1791( --------------- .12ب) ،ا تفتایات جدید ،تهیۀ ابوالقا ر علیران نرژادی ،چ ،1قر :
مدر ۀ امیر المومنیز.
 .11هاشمی ،ید حسیز (بهار و تابستان « ،)1790عالمه فضلاهلل و تغییرر جنسریت از منظرر
قرآن» ،پژوه های قرآنی ،ال هفده  ،ش  12و  ،11ص .113-110

ب) عربی
 .13انصاری ،مرتضی بز محمد امیز (1157ق) ،فراید االصول 1 ،جلدی ،چ ،8ق  :مجمرو الفکرر
اال المی.
 .18تبریزى ،جوادبز على (1159ق) ،ا تفتاءات جدید 5 ،جلدی ،چ ،1ق .
 .19جبعی عاملی ،زیزالعابردیز (الشرهید الثرانی) ،)1788( ،مباحرث حقروقی شررح لمعره ،بره
فوش دفتر ا داهلل لطفی ،چ ،1تهران :مجد.
 .50حر عاملی (1115ق) ،و ایلالشیعه 11 ،جلدی ،ق  :مؤ سۀ آل البیت (ع).
 .51حسینی ،ید صادق (1153ق) ،المسایل الطیبه ،ق  :یاس الزهرا.

921

...آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسالمی

.  دارالعل:  ق،1 چ، جلدی5 ، تحریر الو یله،)1739(  روحاهلل، خمینی.55
. مؤ سۀ نشر اال المی:  ق،1 چ،  فلمات دید فی مسایل جدید،)ق1112(  محمد، مؤمز.57
:  ق،1 چ، جلدی1 ،) مستند تحریر الو یله (المسایل المستحدثه،)ق1107(  احمد، مطهری.51
.خیام
. دارالفکر:  ق،11 چ، جلدی5 ، اصول الفقه،)1791(  محمدر ا، مظفر.52
 انتشارات مدر ۀ امرام:  ق،1 چ، یک جلدی، احکام پزشکى،)ق1151(  ناصر، مکارم شیرازى.51
.علىبز ابى طالب علیهالسالم
. نشر ایه:  ق،7 چ، یک جلدی، احکام پزشکى،)ق1153(  حسیزعلى، منتظری نجفآبادى.53
. یک جلدی، احکام پزشکان و بیماران،(ق1153(  محمدفا ل، موحدی لنکرانى.58
. مؤ سۀ نشر اال المی:  ق،17 چ، جلدی1 ، فواید االصول،)1731(  محمدحسیز، نایینی.59
. دارالحیاء التراث العربی: بیروت، جلدی11 ، جواهر الکالم،)1715(  محمدحسز، نجفی.70
 انتشرارات دفترر تبلیغرات:  قر، عواید االیام فی بیان قواعرداالحکام،)ق1113(  احمد، نراقی.71
.ا المی

ج) انگلیسی

32. Audrey C. Stirnitzke (Spring, 2011), “Transsexuality, Marriage, and the Myth of
True Sex”, Arizona Law Review, 53 Ariz. L. Rev. 285, 288-319
33. Albert P. Melone, Allan Karnes (2008), The American Legal
System: Perspectives, Politics, Processes, and Policies, Second Edition.Rowman
& Littlefield Publishers.
34. Betty.Cbruck (2004(, “No longer ugly Ducklying: the European court of human
right recognizes transsexual civil right in Goodwin v U.K and sets one the tone
for future United States Reform”,Vol 64,number 3, Louisiana Law Review,
35. Julie, Grenberg )2006), The Roads Less Travelled: The Problem with Binary
Sex Categorie, In Currah, Paisley; Juang, Richard; Minter, Minter. Transgender
Rights Minneapolis: Minnesota University Press.
36. Kogan. S.Tery )2004(, “transsexual, intersexual, and same Marriage”, vol 18
,Issue 2,, Byu journal of public law, 371-418.
37. Margarit, E. Coll, M. D. Oliva, R. Gómez, D. Soler, A. Ballesta, F(2000), “SRY
gene transferred to the long arm of the X chromosome in a Y-positive XX true
hermaphrodite”, vol 2, American Journal of Medical Genetics , 8-25.
38. Paisley Currah, Richard M. Juang, Shannon Minter, (2006), Transgender Rights,
U of second Edition,Minnesota Press Publisher.
39. Paul Mallender, Jane Rayson (Oct 2005) ,The Civil Partnership Act 2004: A
Practical Guide, First Edition,Cambridge University Press.
40. Sarah Creighton (2001), surgey of intersex,vol 94, no 5 , journal of the royal

1991  بهار و تابستان،1  شمارۀ،9  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی

928

society of medicine.204-230.
41. Shauna.labman (2001), “Transsexual Identitiy and the law”, vol7,no 1, ,review
of current law and law reform,1-24.
42. Gilmore,Stephen , Glennon, Lisa, Hayes and Williams'(2014), Family Law, Frist
Edition, Oxford University Press.
43. Whittle, Stephan (2002), respect and Equality: Transsexual And Transgender
Rights,vol 11,no 5. cavandish publishing limited.

د) پایگاههای اینترنتی
44. Re Kevin v Attorney-General for the Commonwealth (2001) 165 FLR 404, 409
[18],
available
at
www.genderbridge.org/indexphp/get
information/legal/marriage,.2015/09/24
45.
Corbett
v
Corbett,
No
S06F0328
,
available:
at:www.law.cf.ac.uk/clr/networks/irsncd70.html]1970[2ALL,ER,33.:2015/08/10
46. Goodwin Vs,U.K, ECHR, 2002, Application number 289557/95, available
at:http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60596,
.
2015/11/07
47. Rekevin vs Attorney General for the Commonwealth, Availeble at:
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/family_ct/2003/94.html.:2015/07/04
48. Vankuck V Germany, ECHR, 2003, Application, Number: 35968/97. Available
at:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61142,
.
2015/09/14
49. http://www.lambdalegal.org/know-your-rights/transgender/trans-marriage-lawfaq .At:2015/05/29
50. http://www.mahtaa.com/?p=382662, (1392,11,27). 2015/11/20
51. http://www.mahtaa.com/?p=721(1391/12/08. 2015/11/20
52. X.Y.Z v U.K, ECHR، 1997, Application Number 27830/93, X, x, c Available
At:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00158032.2015/09/04.

ه) قوانین خارجی
53. Gender Recognition Act 2004.
54. The Matrimonial Causes Act 1973.
55. The Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978.
56. The Divorce (Scotland) Act 1976.
57. California Transgender Family Law 101:2013.

