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Abstract 
Nowadays, the process of matching criminal law according to the circumstances of 

the offender has been of great importance; in fact, to operationalize the strategy of 

the deterrence of offences, it is necessary to equip the criminal law in proportion to 

the status of the offender. In this regard, the commission of some criminal offences 

that is the sexual and gender-based crimes by bisexual and transgender persons who 

have sexual identity disorder, is at the forefront of one of the most important 

challenges facing the world's criminal policy-makers. Therefore, taking an 

appropriate and effective criminal policy necessitates that the physical and mental 

condition of individuals whose sexuality and gender play the essential role in the 

specified crimes are taken into consideration. With an investigation into this paper, it 

is clarified that the activists of the Iranian judicial system have chosen to take a 

passive strategy against the perpetrators of sexual and gender-based crimes without 

identifying their bisexual and transsexual disorders. Therefore, there is a serious 

challenge to the bisexual and transsexual individuals considering the generalization 

of the attributes the offenders of these crimes to these individual. Thus, this study 

seeks to analyze and resolve the challenges facing bisexuals and transsexuals as 

perpetrators of sexual and gender-related offences and related punishments. 
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 چكیده

 منظور بهوافری برخوردار شده است؛ در واق ،  تیاهمسازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از  امروزه فرایند تناسب

رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وض  مجرم تجهیز و تمهید شود.  شدن یاتیعمل

مدار از ناحیۀ افراد دوجنسی و تراجنسی که  جنسی و جنسیت میجراهای بزهکاری یعنی  در این مسیر، ارتکاب برخی از م داق

ساان،   ، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته اسات. بادین  های مهم جنسی دارند، در لوای یکی از چالش تیهواختالل 

کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصاوف، در جرایمای کاه جانس و      ایجاب می کارااتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و 

کند، مورد نظر واق  شود. با کاوشی که در ایان نوشاتار انجاام گرفات،      جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می

های دوجنسی و تراجنسی، موض  منفعلای را در قباال افاراد     تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختالل

 جارایم ری وصاف مرتکباان   ، در خ و  تسصورت نه ایباند.  مدار برگزیده جنسی و جنسیت میجرایادشده در مقامِ ارتکاب 

شود کاه باا تحلیال     اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تالش می چالشمزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، 

موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسای   جرایمهایی که در مسیر ارتکاب  مدار، چالش جنسی و جنسیت جرایمهای  م داق

 .ی قرار گیردشیاند چاره وجود دارد، مشمول واکاوی و

   واژگان کلیدی

 .خنثی، هویت جنسی مدار، جنسی و جنسیت جرایماختالل تراجنسی، اختالل دوجنسی، 
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 مقدمه

شاوند کاه از دیربااز     هایی قلمداد مای  در ردیف اختالل 2و تراجنسی 1های دوجنسی اختالل

. اگرچاه  (Halberstam, 2018 : 8)اناد   ای از افراد هر جامعه را درگیر خود کرده تاکنون، پاره

فارد ریشاه دارد، ولای از یکادیگر      4و جنسایت  3های موصاوف هار دو در جانس    اختالل

نوعی نارساایی در دساتگاه تناسالی فارد من ارف       سان، اختالل دوجنسی به متمایزند؛ بدین

. تاسجنسی مردانه و زنانه برخوردار  های توأمان از اندام صورت بهشود که طی آن، فرد  می

دهاد کاه اگرچاه از     در سوی مقابل، اختالل تراجنسی افرادی را زیرمجموعۀ خود قرار مای 

اندام جنسی واحدی )اعم از مردانه یا زنانه( برخوردار هستند و از ایان حیاث اختاللای در    

لحاظ روانی، ایشان خود را متعل  به جنس مخالف با جانس   شود، به مورد آنها مالحظه نمی

ۀ دیگار افاراد   مثابا  بهانگارند. افراد دارای اختالل دوجنسی و تراجنسی نیز  ناشی از تولد می

در ماورد ایشاان در لاوای     آنچاه یابند؛ با وجود این،  جامعه، امکان ارتکاب بزهکاری را می

های بزهکاری اسات کاه بار پایاۀ      شود، ارتکاب آن دسته از م داق چالش مهمی مطرح می

جنسای و   جارایم کاه در   آنجاا د. در واقا ، از  انا  جنس و جنسایت مرتکاب اساتوار شاده    

کند، واکاوی در ماورد ایان    جنس و جنسیت مرتکب نقش اساسی را ایفا می 5مدار، جنسیت

مزباور،   جارایم ی دوجنسی و تراجنسی در صورت ارتکاب ها اختاللافراد دارای  کهمسئله 

بسازایی   تیا هماگیرناد، از   بر مبنای چه جنس و جنسیتی مورد پیگرد و مؤاخذه قارار مای  

هاای مزباور    شود. عالوه بر آن، باید به این نکته نیز اهتمام شاود کاه اخاتالل    برخوردار می

کنناد یاا اینکاه چناین      اجراهای کیفاری عمال مای     ضمانتعاملی کنشی در تعیین  عنوان به

، پرسشی کاه در  تر عبارت روشن اجراها تأثیری ندارد. به  سنخ ضمانت نیدر اهایی،  اختالل

شود که در مقررات کیفاری   گیرد، به آن موضوع من رف می فراروی مخاطب قرار می انجیا

                                                                                                                                        
1. Bisexual disorder. 

2. Transsexual disorder. 

3. Sex. 
4. Gender. 

5. Sex and gender based- offences. 



  829 مدار یتو جنس یجنس یمدر جرا یو تراجنس یدوجنس یها ناظر بر اختالل یها چالش 

جنسای و   جارایم های دوجنسای یاا تراجنسای، در مقاام ارتکااب       کنونی، صاحبان اختالل

هاایی در فارد    کنند؟ افازون بار آن، وجاود چناین اخاتالل      مدار چه وضعی پیدا می جنسیت

گذارد؟ در مقام پاسخ گفتنی اسات کاه    مربوط می ۀ کیفریضمانتناممرتکب، چه اثری را بر 

مدار بر مبناای جانس و    جنسی و جنسیت جرایمهای کیفری موجود،  چون در عرصۀ قانون

اند، بنابراین در صورت ارتکاب این سانخ از بزهکااری    جنسیت مردانه و زنانه تعریف شده

گفته، چالشی اساسی در انتساب بزه به ایشان پدید  های پیش از ناحیۀ افراد مت ّف به اختالل

 یدوجنس یها که اختالل دشو یمشاهده م یفریبه مقررات ک یبا نگاهآید. در این مسیر،  می

در کاانون توجاه قارار    اجرهاای آن   و ضمانت مدار تیو جنس یدر جرایم جنس یو تراجنس

زن و  عنوان که وصف مرتکبان آن به یمیدر جرا ستیمشخص ن ب،یترت نینگرفته است؛ با ا

 یرا در پا  رمجا  نیو تکاو  یمرتکب، رفتار مااد  تیو جنس و جنسدر نظرگرفته شده مرد 

خواهاد  چاه   فیدست زنند، تکل یاعمال نیبه چن یتراجنس ای یانچه افراد دوجنسدارد، چن

هاا و   عدم تبیین این مسئله از سوی قانونگذار به آن منجر شده است که باب برداشات  .بود

 باودن  یقاانون های متنوع باز شود که این موضوع عالوه بر آنکه در تنافی باا اصال    استنباط

کاهد؛ چرا که در ترسایم   فیت و اعتبار مقررات کیفری نیز می، از کیستها و مجازات جرایم

متون کیفری، رفتارهای بزهکارانه باید با جزییات کامل، از جملاه تعیاین وصاف مرتکباان     

هاا از چناان    ترسایم شاود و در کناار آن، قاانون     [مادار  جنسی و جنسایت  جرایمدر ]جرم 

عواقاب اعماال ارتکاابی خاود،      وصراحتی برخوردار باشند که آحاد جامعه بتوانند از آثاار  

عااملی کنشای در ارتقاای کیفیات      عناوان  باه ها در مجموع شاید  آگاهی کسب کنند که این

 مقررات کیفری قلمداد شود.

تراجنسای  های دوجنسای و   بنابراین طی جستار حاضر ابتدا به تبیین و توصیف اختالل

هاایی نیاز در دساتور کاار قارار       شود و البته مرزبندی شفافی از چناین اخاتالل   مبادرت می

هاای   شده، بررسی و تحلیل تأثیر هر یک از اخاتالل  گیرد. سپس با توسل به بینش کسب می

نحاو جداگاناه    مدار باه  جنسی و جنسیت جرایمهای  دوجنسی و تراجنسی نسبت به م داق

 گیرد.  در اولویت قرار می
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 شناسی مفهوم

باه  مناد،   هو ضاابط  یپاژوهش علما   کیا از ساختار ناظر بار   یبا الگوبرداررو  در فراز پیش

سان، ابتدا هار   شود؛ بدین توصیف و تشریح مفاهیم اصلی مرتبط با مورد تحقی  مبادرت می

های دوجنسی و تراجنسی، به شکل جداگانه مشمول تعریاف قارار خواهناد     یک از اختالل

های موصوف از یکدیگر در دستور کار قرار  متعاقب بر آن، تبیین مرزبندی اختالل گرفت و

 گیرد. می

های یادشده الزم است که تبیینی راج   مراتب، پیش از پرداختن به تعریف اختالل با این

: 1386)معاین،   نامناد  یاز انساان را مارد ما    ناه یجنس نربه جنس مرد و زن صورت گیرد؛ 

 ی(، مجاار بار  ید فاران )منا   یمجاار  م،یدیدیاپ ها، ضهیمردان شامل ب یلدستگاه تناس(. 1684

: 1384)اساماعیل فلازی،    پروستات و غدد کوپر است ،یمن یها سهی(، کسیآلت )پن ،یانزال

دو  یزناان دارا  یدستگاه تناسل(. 788: 1386نامند )معین،  میانسان را زن  ۀنیجنس ماد(. 7

عبارتند از  ،که درون لگن قرار دارند یداخل یتناسل یاست، اعضا یو داخل یقسمت خارج

لگان   سیقوس پاوب  ریز یخارج یتناسل یمهبل. اعضا ایرحم و واژن  یها ها، لوله تخمدان

و نسج  یاز وجود چرب یناش یبرآمدگ ای)جبل عانه(  سیپوب نسقرار دارند و عبارتند از مو

و  بولیبولاب، سات   س،یتاور یبزرگ و کوچک، کل یها فرج، لب یدر قسمت باال یرجلدیز

 .(15: 1384 ی،فلز لیغدد وستبوالر. )اسماع

 اختالل دوجنسی

وجود دارناد کاه هام از انادام زناناه       زین یگریها عالوه بر مرد و زن، افراد د انسان انیدر م

اطاالق   یخنثا  ایا  یسانخ از افاراد، دوجنسا    نیبرخوردار هستند و هم از اندام مردانه. به ا

شود که از آلت  ای عربی است و به فردی اطالق می . خنثی واژه(6: 1392 ی،)سامان شود یم

(. به سخن دیگر، خنثی کسای اسات کاه    511: 1382نری و فرج برخوردار باشد )معلوف، 

(. اختالل دوجنسی آن دسته از افرادی 149: 1373ی، حل) ستآلت زن و مرد، هر دو را دارا

نسی هر دو جنس زن و مرد را دارند؛ باا وجاود   که تمایالت احساسی و ج ردیگ یم دربررا 

این، اگرچه شاید برخی از افراد رفتارهای دوجنسی را باروز دهناد، در زمارۀ افاراد دارای     
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از  1. مطاب  تعریفی که زیگموند فرویاد (Jones, 2014: vii)گیرند  اختالل دوجنسی قرار نمی

واناایی را دارناد کاه از طریا  انادام      برد، اینان افرادی هستند که این ت کار می ها به دوجنسی

شاکل، افاراد    . بادین (De Cecco, 1984: 67)جنسی مردانه و زنانه، هر دو کاامجویی کنناد.   

تاوان در گاروه    ای کاه دارناد، نمای    لحاظ اندام جنسی دوگاناه  دارای اختالل دوجنسی را به

در نظر گرفات. کماا    ای مردان یا زنان جای داد؛ بلکه باید ایشان را در طبقۀ جنسی جداگانه

رسامی شناساایی شاده اسات      طاور  به 2اینکه در برخی از جوام  از جمله هند، جنس سوم

(Currah, 2006: 53)  خاورد.   چشام مای   . این موضوع در مقررات استرالیا و بنگالدش نیاز 

(Davis, 2018: 46) 
 اختالل تراجنسی

هاای جنسای    ه از نظار انادام  شود که اگرچ کار برده می اصطالح تراجنسی در مورد فردی به

متعل  به یکی از گروه جنسی زنان یا مردان است، او خود چنین باوری ندارد که متعل  باه  

. باه ساخن دیگار،    (Aryal, 2014: 523)آن گروه جنسی است که اندام تناسلی آنهاا را دارد  

عالیام   شود که از نظر جسمی و بادنی دارای  تراجنسی یا خنثی روانی به افرادی اطالق می

یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث هستند، ولی از لحااظ روانای تماایالت جنسای جنسایت      

(. 76: 1382مذکور را ندارند؛ بلکه تمایالت جنسی جنس مخالف خود را دارند )بااریکلو،  

 خواهناد داشات   3یتیجنس تیاختالل هو ی،افراد ایفرد  نیچن باید متذکر شد که سان نیبد

(Barrett, 2007: 116).   شاوند   نامیاده مای   4افراد دارای اختالل تراجنسی به اخت اار تارنس

(Knight, 2016: 29)مارد  بار   ریا دااگرچه اعتقاد و رفتااری   5. در این خ و ، مرد ترنس

 6آید. همچنین در ماورد زن تارنس   می حساب بهدهد، اما از منظر جنسی، زن  انجام می بودن

خاود دارد و   زن باودن آید، اما وی باور باه   یم حساب بهنیز وی از منظر اندام جنسی، مرد 
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فرد ترنس، ، شکل نیبد (Duffy, 2014: 81) کند رفتار و کرداری همسو با آن نیز منعکس می

کامالق سالم است  یحال، جسم و نیو در ع ندیب یخود را متفاوت با جنس ظاهرش م تیهو

شود کاه   ادی من رف می. با این وصف، اختالل تراجنسی به افر(5: 1389 ،اصل ی)گشتاسب

وجاوی راهای بارای انتقاال باه       بینند و در جست هویت خود را در جنس مخالف خود می

هاای   . وجود چنین اختاللی در افراد، هزینه(LeVay, 2006: 478)جنس مخالف خود هستند 

کاه افاراد دارای    آنجاا . از (D, 2014: 14)دهاد   ای ارتقا مای  را در هر جامعه 1سالمت روان

ای برخوردارند، از لحاظ طبقۀ جنسی در عداد مردان  ل تراجنسی از اندام جنسی یگانهاختال

گیرند؛ با وجود این، از منظر روانی، ایشان خود را در طبقۀ جنسی مخاالف   یا زنان جای می

ست که در تعیین جنس افراد مزباور،  نجایاپندارند. محل چالش  در واق  هستند، می آنچهبا 

سی ایشان مراجعه کرد یا به اعمال و کردار و اعتقااد ایناان. باه هار شاکل،      باید به اندام جن

کند، آن است که رفتار افراد ترنس مح ول باور و اعتقاد ایشان به تعل   مهم جلوه می آنچه

به جنس مخالف با خود است. پس اگر تجلی اراده بر اساس بعد فکری و بااور افاراد ماد    

هساتند،   آنچاه ختاللی که دارند، در طبقۀ جنسی مخالف باا  خاطر ا نظر باشد، افراد ترنس به

که باه دالیال روانای، باین      زمینه گفته شده است، در جایی  گیرند. همچنین در این جای می

روح انسانی و جسم همخوانی وجود نداشته باشد، باید جسم را با روح که در انسان دارای 

 (.289: 1395اصالت است، تطبی  داد )روشن و صادقی، 

 تمییز اختالل دوجنسی از تراجنسی

ای ندارند، بلکه هار دو انادام جنسای مرداناه و زناناه را       افراد دوجنسی، اندام جنسی یگانه

دارند، منتها در سوی مخالف، افراد تراجنسی از انادام جنسای واحادی     شیوب کم صورت به

تناسالی زناناه خواهناد    صورت که یا دستگاه تناسلی مردانه یا دستگاه  متمت  هستند؛ به این

البتاه  . انگارناد  یمخالف با تولد خود م تیحال خود را متعل  به جنس و جنس نیبا ا داشت؛

 ۀدر طبقا ۀ اختالل تراجنسی مثاب به زیندوجنسی اختالل  باید به این موضوع توجه داشت که

                                                                                                                                        
1. Mental health costs. 



  833 مدار یتو جنس یجنس یمدر جرا یو تراجنس یدوجنس یها ناظر بر اختالل یها چالش 

ناتج  هام م  بودن یدوجنس. چرا که (Buckner, 2007: 43) ردیگ یم یجا 1یروان یها اختالل

 . (Fox, 2004: 144)شود  فرد می 2به اختالل در هویت جنسی

 مدار تیو جنس یجنس جرایم ماهیت بر یو تراجنس یدوجنس یها اختالل سنجیراث

های دوجنسای   در این فراز از پژوهش به این موضوع پرداخته خواهد شد که وجود اختالل

مادار، چاه آثااری را در پای دارد؛ باه       جنسای و جنسایت   جارایم و تراجنسی در مرتکاب  

های موصوف ماهیت دیگری را یافته یاا   ۀ تحق  اختاللواسط بهمزبور  جرایمصورت که  این

دوجنسای و   هاای  ترتیب، در ابتدا به بررسی تأثیر اخاتالل  کنند. با این اینکه تغییری پیدا نمی

 تراجنسی بر بزه زنا پرداخته خواهد شد.

 زنا

یکی از جرایمی که مجازات حدی دارد، در نظام کیفری ایران ماورد نظار قارار     عنوان به زنا

کناد:   قانون مجازات اسالمی ذکار مای   221گرفته است. بنا به تعریفی که قانونگذار در مادۀ 

باه   یآنها نبوده و از موارد وطا  نیب تیزوج ۀکه علق یزنا عبارت است از جماع مرد و زن»

آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زنای باوده    وارد شدنمنظور از جماع، ..«. . نباشد زیشبهه ن

. در این زمینه، تفاوتی بین جلو و عقب زن وجود ندارد )خویی، استکه اصالتاق بر او حرام 

های دوجنسی و تراجنسای در بازه    (. با این وصف، تأثیر هر یک از اختالل24و  23: 1393

 شود. زنا واکاوی می

 دوجنسی . اختالل1

دستگاه تناسلی، هم اندام جنسی مردانه  دگاهیدافرادی که دارای اختالل دوجنسی هستند، از 

و هم زنانه را دارند، بنابراین باید بررسی شود که در جرمی مثل زنا کاه لزومااق مرتکباان آن    

ساان، در   کنناد. بادین   زن و مرد هستند، افراد دارای اختالل دوجنسی چه وضعی را پیدا می

توانناد   پرسش اصلی آن است که افرادی که مبتال باه اخاتالل دوجنسای هساتند، مای      نجایا

                                                                                                                                        
1. Mental disorders. 

2. Sex identity disorder. 
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در تعریاف زناا    آنچاه مرتکب زنا شوند یا خیر. در پاسخ به پرسش مطروح باید گفت کاه  

کناد، هماناا دخاول آلات      قانون مجازات اسالمی موضوعیت پیادا مای   221مادۀ  موجب به

کاه در افاراد    آنجاا صاورت، از   گاه است؛ به این ۀ ختنهانداز بهتناسلی مرد در قُبل یا دُبر زن 

دارای اختالل دوجنسی، دستگاه تناسلی امتزاجی از اندام جنسی مردانه و زنانه است، ایشان 

یابند، منتها با توجه به ت ریح قانونگاذار در ماورد وصاف     نیز امکان تحق  رفتار زنا را می

راد دوجنسی که تعلقای باه جانس مرداناه و زناناه      ، افاستمرتکبان جرم زنا که زن و مرد 

خنثی،  چنانچهندارند، از شمول تعریف زنا خارج خواهند شد. افزون بر آن، از منظر فقهی، 

شود؛ زیارا احتماال    ۀ حشفه داخل فرج زنی کند، زنا محق  نمیانداز بهآلت تناسلی خود را 

د نه آلت مردانه )شهید ثاانی،  در فرج زن داخل شده است، عضو زائد باش آنچهآن است که 

که معلوم نیست آلت و  آنجا(. به سخن دیگر، در مورد آلت و فرج فرد خنثی، از 19: 1379

شاود   فرج او حقیقی باشد یا زائد، بنابراین اعمال فرد مزبور از شمول حاد زناا خاارج مای    

شاود   نمای  (. بنابراین زنا با دخول آلت غیراصلی فرد خنثی محقا  26و  25: 1391)نجفی، 

 (.  585: 1392)خمینی، 

در این زمینه باید اهتماام داشات آن اسات کاه فارد دارای اخاتالل        آنچهبا این مراتب 

دوجنسی، این امکان را دارد که رفتار زنا را چاه در مقاام زانای و چاه زانیاه انجاام دهاد،        

ماورد  جارم زناا    عناوان  بهدلیل عدم شمول وصف مرتکب جرم،  شکل، اینکه ایشان به بدین

کند تاا   شود. مقابلۀ کیفری با رفتار یادشده ایجاب می پیگرد قرار نگیرند، با چالش مواجه می

حد زنا بر خنثای وجاود نادارد، از منظار قاانونی       شدن یجاراگرچه از لحاظ فقهی امکان 

 تری با لحاظ شناسایی اعمال افراد دوجنسی لحاظ شود.  مجازات خفیف

 . اختالل تراجنسی2

به اینکه افراد ترنس تنها از منظر روانی، اعتقاد به وابستگی باه جانس و جنسایت     با التفات

مخالف با جنس بیولوژیکی خود دارند، بنابراین باید بررسی کرد تا معاین شاود کاه انجاام     

کناد. بارای اشاراف باه ابعااد ایان مسائله،         دادن بزه زنا از ناحیۀ ایشان، چه وضعی پیدا می

 شود: فروض ذیل طرح می
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لف( زن ترنس: در این زمینه با اینکه فرد تراجنسی دارای آلت تناسلی مردانه است، اما ا

توان گفات کاه    با توجه به تعریف زنا، می نجایاانگارد. در  وی خود را در لوای یک زن می

باا زنای جمااع کناد، زناا       چنانچهفرد تراجنسی که از آلت تناسلی مردانه برخوردار است، 

کناد، انجاام دادن رکان     در تحق  جرم زنا موضوعیت پیدا مای  آنچها محق  شده است؛ زیر

 ۀاناداز  بر زن باه دُ ایبل مرد در قُ یدخول آلت تناسلمادی آن خواهد بود که عبارت است از 

 و نه احساس و تعلقات روانی مربوط به مرتکب جرم؛  گاه  ختنه

فتاار و کارداری   صورت، فرد دارای اختالل تراجنسای اگرچاه ر   ب( مرد ترنس: در این

آلت تناسالی مرداناه    چنانچهنیز  نجایامردانه دارد، از اندام تناسلی زنانه برخوردار است. در 

گاه داخل شود، جرم زنا پدید خواهاد آماد و از    ختنه اندازه بهدر قبل یا دبر این فرد آن هم 

تراجنسای رناج   کند که زانیه در زمرۀ افرادی بوده که از اختالل  این حیث، هیچ تفاوتی نمی

 برده است یا خیر. می

با این اوصاف، اگرچه تعریف قانونگذار از زنا منطب  بار اعماال افاراد تراجنسای قارار      

گیرد، این موضوع را نیز باید مشمول توجه قرار داد کاه افاراد مزباور از منظار روانای،       می

ساان،   دارند. بدینکند، ن جنس بیولوژیکی ایشان اقتضا می آنچهاعتقادی به عملکرد در مقام 

با عنایت به اختالل مزبور، بعید است که مرد ترنس کاه از آلات تناسالی زناناه برخاوردار      

ترتیب، فرض اکراه را باید در خ و  افاراد   است، با مرد دیگری مرتکب زنا شود. به این

 ترنس، بیشتر بررسی کرد.

 لواط

 1اند، لواط مد نظر قرار گرفتهای که در آن جنس و جنسیت  یکی دیگر از رفتارهای مجرمانه

گیری جنسی مارد از مارد هرچناد کاه دخاول       ؛ لواط به کسر الم عبارت است از بهرهاست

(. در مقام تبیین رفتار مزبور گفتنی خواهد بود که لواط اعام  68: 1382انجام نگیرد )یزدی، 

                                                                                                                                        
1. Sodomy. 
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حاال،   ا این(. ب1862: 1374ی، حلاست از ایقاب )همراه با دخول( و تفخیذ )بدون دخول( )

قانونگذار در قانون مجازات اسالمی، لواط و تفخیاذ را دو بازه مساتقل از هام انگاشاته و      

که دخول صاورت نپاذیرد، بازه     بنابراین لواط را من رف به دخول دانسته است و در جایی

قاانون   233تفخیذ مد نظر واق  شده است. در این زمینه و بنا باه ماادۀ    عنوان بهگرفته  انجام

گااه در دبار انساان     ختنه ۀانداز مرد به یلواط عبارت از دخول اندام تناسل»ات اسالمی: مجاز

هاای   شاود اخاتالل   مشاخص بعد از آشنایی با بزه لواط، نوبت آن اسات کاه   «. مذکر است

 آورد یا خیر. دوجنسی و تراجنسی، بر این رفتار بزهکارانه اثری پدید می

 یاختالل دوجنس .1

ضوع که افراد دوجنسی از اندام جنسی مردانه و زنانه برخوردار هساتند،  با التفات به این مو

فاعل یا مفعول جرم لواط قرار گیرناد یاا خیار. باا لحااظ       عنوان بهتوانند  باید دید ایشان می

که نسبت به فاعل لواط در « دخول آلت تناسلی مرد در دبر فردی مذکر»ت ریح قانونگذار، 

با عنایت به آنکه فرد دوجنسی باه گاروه جنسای     نجایادر نظرگرفته شده است، باید گفت 

فاعل لواط محساوب شاود؛ هرچناد باا آلات       عنوان بهتواند  مردان تعل  ندارد، بنابراین نمی

تاوان   تناسلی مردانۀ خود به لواط مبادرت کند. شاید بیان شود که طب  گفتۀ قانونگذار، مای 

فرد دوجنسی را که از آلت تناسلی مردانه برخوردار است، مشمول حکم مزبور قرار داد. اما 

باه آن منجار   « اسالی آلات تن »در کناار  « مارد »در پاسخ باید گفت که وجود داشتن وصاف  

، افاراد دوجنسای   عاالوه  باه شود که آلت تناسلی مردانۀ فرد خنثای از آن خاارج شاود.     می

تعریف لاواط، ایشاان ماذکر     موجب بهآیند؛ زیرا  حساب بهتوانند مفعول جرم لواط نیز  نمی

 آنچاه دوجنسی هستند. در تعریاف بازه لاواط و     عنوان بهآیند و بلکه مت ّف  نمی حساب به

مفعول این رفتار بزهکارانه مد نظر قرار گرفته، دخول آلت تناسلی مرد )فاعال( در   وانعن به

جنسای نیسات و در نتیجاه     دبر فردی مذکر )مفعول( است، حال آنکه فرد دوجنسای، تاک  

کاه دخاول آلات     طاور  هماان آورد؛ بناابراین   حساب بهتوان او را مذکر یا مؤنث کامل  نمی

توان طب  موازین قانونی، لواط قلماداد کارد، پاس دخاول      میتناسلی مردانه در دبر زن را ن

 آورد. حساب بهآلت تناسلی مردانه در دبر فرد دوجنسی را نیز، نباید لواط 
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و  103: 1379 ی،ثاان  دی)شهکردن مذکر قرار گرفته است   از منظر فقهی نیز لواط ناظر بر وطی

: 1393دهد )طبیبی جبلی و اطهاری،   . بنابراین نزدیکی دو مرد با یکدیگر، لواط را تشکیل می(104

شاوند. دلیال آن نیاز در خ او       سان افراد خنثی از شمول تعریف مزبور خارج می (. بدین122

آلت فارد   بودن یاصلدر مورد زنا بیان شد، تردید داشتن در مورد زائد یا  آنچهکننده به مانند  وطی

توان علت خاصی را تبیاین کارد،    شده )مفعول( نمی کننده است. با وجود این، در مورد وطی طیو

 شود، اعم از فاعل و مفعول.  جز آنکه بیان شود که لواط من رف به افراد مذکر می

 یاختالل تراجنس .2

ر در تحق  بزه لواط تأثیرگذار خواهد بود، دخول اندام جنسی مردانه در دبر فرد ماذک  آنچه

است و در نتیجه فرد ترنسی که از اندام جنسی مردانه برخوردار است، ولو آنکه به تعل  به 

آلت تناسلی خود را در دبر فرد مذکری داخل کناد، فاعال    چنانچهجنس زنانه اعتقاد دارد، 

که فرد مزبور، اجازۀ دخول آلت تناسالی مرداناه را    شود. همچنین در جایی لواط شناخته می

مفعول جرم لاواط، مساتح  مجاازات قارار      عنوان بهدهد،  گاه در دبر خود می ختنهۀ انداز به

( بار  128: 1395گیرد. همسو با نظر یادشده برخی از نویسندگان )قدسی و میرحساینی،   می

این اعتقاد هستند که رابطۀ فرد ترنس )دارای آلت مردانه( با مرد دیگر، مشمول عنوان لواط 

داناد، موجاب    رد ترنس، خود را متعل  به جنس مخالف خود میشود و این توجیه که ف می

 خروج موضوع از عنوان لواط نخواهد شد.

حال، افراد ترنس به جنس و جنسیتی منطب  باا جانس بیولاوژیکی خاود اعتقااد       با این

های نفسانی اینان مطاب  با جنس واقعی خود بروز پیدا  دنبال آن، کشش و تمایل ندارند و به

س این مورد که زن ترنس مرتکب بزه لاواط شاود، باا اقتضاای اخاتالل هویات       کند، پ نمی

شدن اینان نیز صادق پیادا    مفعولیابد. این موضوع در ارتباط با  جنسی اینان سازگاری نمی

زن ترنسی در مقام مفعول لواط قارار گیارد و در    کهکند. سخت است فرض این مسئله  می

سمت جانس   خود داشته باشد، بلکه غلبۀ ذهن و روان او به مذکر بودناین اثنا، او اعتقاد به 

 کند. گرایش پیدا می زن بودنمخالف یعنی 
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 تفخیذ

(، در 78: 1393مقنن در قانون مجازات اسالمی با التزام به تعریف فقهای تفحیاذ )خاویی،    

عبارت از قرار دادن انادام   ذیتفخ»قانون مجازات اسالمی چنین مقرر کرده است:  235مادۀ 

گااه در   دخول کمتار از ختناه   -تب ره. انسان مذکر است منگاهینش ایها  ران نیمرد ب یتناسل

هاای   با این مرتبه، الزم است تاا راجا  باه تاأثیر هار یاک از اخاتالل       «. است ذیحکم تفخ

 دوجنسی و تراجنسی نسبت به رفتار بزهکارانۀ مزبور، واکاوای صورت گیرد. 

 یاختالل دوجنس .1

آلت تناسالی   قرار دادنکند، همانا  رفتار بزهکارانۀ تفخیذ موضوعیت پیدا میدر تحق   آنچه

آلت تناسلی مرد در دبر فرد مذکر  داخل کردنیا  انسان مذکر منگاهینش ایها  ران نیبمرد در 

که فارد دوجنسای در گاروه     ییآنجاگاه است؛ با این وصف، از  ۀ کمتر از ختنهانداز بهآن هم 

توان بر آن شد که ارتکاب جرم تفخیاذ از ساوی    گیرد، بنابراین نمی جنسی مردان جای نمی

آلات  »ترتیب در حال حاضر، با لحاظ ذکار عباارت    افراد دوجنسی قابل تحق  است. به این

توان منظور قانونگذار را از مرد، به خنثی نیز تعمیم داد. افازون بار آن، از    ، نمی«تناسلی مرد

داشته است، همچنین « انسان مذکر»زه تفخیذ، ت ریح به که مقنن در تعریف مفعول ب ییآنجا

 مفعول بزه موصوف نیز شناسایی کرد. عنوان بهتوان فرد دوجنسی را  نمی

شاود   فقهی نیز همسو با تعریفی که در مورد لواط )ایقاب( بیان شد، اذعان می دگاهیداز 

، افاراد  شاکل  نیبد. (109: 1379 ی،ثان دی)شه شود یمکه تفخیذ تنها من رف به افراد مذکر 

 خنثی از شمول آن خارج خواهند شد. 

 یاختالل تراجنس. 2

آن دسته از افراد تراجنسی که از اندام جنسی مردانه برخوردار هستند، این امکاان را دارناد   

که بتوانند رفتار مبیّن جرم تفخیذ را انجام دهند؛ بنابراین زن ترنس که دارای آلات تناسالی   

دهاد و خاود را متعلا  باه      از آنکه اعمال و رفتار زنانه از خود نشان می مردانه است، فارغ

 عناوان  باه تواند  دهندۀ بزه تفخیذ را انجام دهد، می رفتار تشکیل چنانچهداند،  جنس زنان می

 فاعل یا مفعول جرم موصوف، مشمول مجازات قرار گیرد.
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آنکه دو زن تارنس،   دنرکفرض که در مورد لواط نیز بیان شد،  طور همانبا وجود این، 

؛ زیارا ایان   کناد  خود انجام دهناد، بعیاد جلاوه مای     مرد بودناعمال  تفخیذ را با اعتقاد به 

در واقا ، زن تارنس باا وجاود      .کند موضوع با اختالل هویت جنسی ایشان تطبی  پیدا نمی

انگاارد و رفتاار و کارداری همساو باا       زن مای  عناوان  بهداشتن آلت جنسی مردانه، خود را 

زن صورت  عنوان بهدهد، در نتیجه، ق د انجام دادن رفتار تفخیذ  اعتقادی که دارد انجام می

آید؛ زیرا رفتار ماادی بازه    ست که چالش مهمی پدید مینجایاگیرد نه در لوای یک مرد.  می

مرداناه  شکل گرفته است. موضوعی که با منظور قانونگاذار از   زن بودنیادشده با اعتقاد به 

 مزبور فاصله دارد. جرم  بودن

 مساحقه

جنسی که در قانون مجازات اسالمی به آن ت ریح شده و مجاازات   جرایمیکی از دیگر از 

مسااحقه عباارت   »قانون مجاازات اساالمی:    238حدی نیز دارد، مساحقه است. بنا به مادۀ 

«. دهاد همجنس خود قرار  یخود را بر اندام تناسل یانسان مؤنث، اندام تناسل نکهیاست از ا

: 1393شکل، شرط تحق  مساحقه آن است که طارفین عمال مؤناث باشاند )زاعات،       بدین

های دوجنسی و تراجنسی بار   (. پس از آشنایی با عنوان مجرمانۀ مساحقه، تأثیر اختالل319

 گیرد. شکل جداگانه، در دستور کار قرار می جرم مزبور، آن هم به

 یاختالل دوجنس .1

قانون مجازات اسالمی آماده،   238در مادۀ  آنچه موجب بهقانونگذار در تعریف بزه مساحقه 

کاه   استفاده کرده است. بنابراین طبا  تعریاف موجاود، در جاایی    « انسان مؤنث»از عبارت 

دهاد، بازه مسااحقه باه من اۀ       انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر همجنس خود قرار می

وض ، چالشی که در انتساب بزه مساحقه باه افاراد دوجنسای دیاده     رسد. با این  تکوین می

مرتکباان بازه    آنکهجای  شود، در گفتمان قانونگذار متجلی شده است؛ زیرا قانونگذار به می

معرفای کناد کاه بار اسااس آن، زناان و افاراد        « افراد دارای اندام جنسی زنانه»مساحقه را 

بهاره  « انساان مؤناث  »آن قرار گیرند، از عبارت  دوجنسی نیز توأمان بتوانند در دایرۀ شمول
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توان بار آن شاد کاه افاراد      صریح قانونگذار، نمی نصو با التفات به  نجایاگرفته است. در 

توانند در عداد مرتکبان جرم مساحقه قرار گیرند؛ زیارا ایشاان در زمارۀ افاراد      دوجنسی می

 مؤنث نیستند.  

شود؛ در این زمینه، از پرداختن زناان باه    از لحاظ فقهی نیز مساحقه به زنان من رف می

. بنابراین افراد دوجنسی داخال در  (286: 1391نجفی، )یکدیگر ت ریح به عمل آمده است 

قلمرو حد مساحقه نیستند. همچنین بر اساس مبنایی که پیشتر در مورد زناا گفتاه شاد، در    

 فرج فرد دوجنسی تردید وجود دارد.  نبود یاصلخ و  زائد و 

 یاختالل تراجنس .2

چالشی که در ارتباط با افراد دوجنسی در مقام ارتکاب بزه تفخیذ گفته شاد، در خ او    

اخاتالل ایان افاراد متماایز از یکادیگر       تیا ماهکند؛ چرا که  افراد تراجنسی صدق پیدا نمی

د تراجنسی که از اندام جنسای زناناه   است. پس در تسری عنوان مساحقه به آن دسته از افرا

گیرد،  در پیدایش جرم منظور، اساس قرار می آنچهشود؛ زیرا  برخوردارند، چالشی دیده نمی

اندام بیولوژیکی است و نه تعلقات و باورهای ذهنی افراد. بنابراین افراد تراجنسی برخالف 

ر زمرۀ مردان یا زنان قارار داد،  توان از منظر دستگاه تناسلی، آنها را د افراد دوجنسی که نمی

 آیند یا زن. می حساب بهیا مرد 

آید، از جهت عدم اشراف به وض   حال، انتقادی که به عملکرد قانونگذار وارد می با این

مبتالیان به اختالل تراجنسی است؛ به واق ، ت ور آنکه دو مرد تارنس، اعماال مسااحقه را    

کند؛ زیرا ایشان باا وجاود انادام     نند، سخت جلوه میبا ت ور زنانگی از خود به انجام برسا

انگارند. پس چطور ممکن اسات   جنسی زنانه، خود را در قالب جنس و جنسیت مردانه می

بحاث عادم    نجاا یاکه برخالف اعتقاد خود رفتار کنند و جرمی زنانه را مرتکب شاوند. در  

 شود. تطبی  جرم با خودانگارۀ جنسی افراد مطرح می

 بازی   همجنس سایر اقسام

باازی نیاز در قاانون     م اادی  همجانس   از گار یدای  افزون بر لواط، تفخیذ و مساحقه، پاره
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اند. در ایان زمیناه،    انگاری قرار گرفته ، مشمول توجه و جرم1392مجازات اسالمی م وب 

 ذیا از لواط و تفخ ریانسان مذکر در غ ییهمجنسگرا»قانون مجازات اسالمی:  237طب  مادۀ 

تاا هفتادوچهاار ضاربه شاالق      کیا و یشهوت، موجب سا  یو مالمسه از رو لیتقب لیاز قب

 .شش است ۀدرج یریتعز

، طای  بیا ترت نه ایب...«.  است یجار زیماده در مورد انسان مؤنث ن نیحکم ا -1 ۀتب ر

های دوجنسای و تراجنسای نسابت باه رفتاار مجرماناۀ        مبحث آتی به بررسی تأثیر اختالل

 خواهد شد.گفته اقدام  پیش

 یاختالل دوجنس .1

آیناد، امکاان    نمای  حسااب  بهکه افراد دارای اختالل دوجنسی، انسان مذکر یا مؤنث  آنجااز 

شاود. در حقیقات، اگار     بازی در ماورد ایان دساته از افاراد منتفای مای       تحق  بزه همجنس

کرد که  اد میاز افرادی ی« انسان مؤنث»و « انسان مذکر»ی استفاده از عبارات جا بهقانونگذار 

کنند، ایان   بازی می طری ، اقدام به همجنس دارای اندام تناسلی مردانه یا زنانه هستند و بدین

امکان مهیا بود که از افراد دوجنسی نیز، در لوای مرتکبان جرم موصوف نام برده شود؛ زیرا 

ناد، از  آی حسااب نمای   یک انسان مؤنث یا ماذکر باه   عنوان بهصاحبان اختالل مزبور، اگرچه 

افاراد   فیا ، تکلترتیب اینبا  توأمان برخوردار هستند. صورت بهاندام تناسلی مردانه و زنانه 

هاایی کاه از    باا بررسای  مشخص نشده است.  ی )خنثی با خنثی(باز در مقام همجنس یخنث

م اداقی بحاث شاده     طاور  بهشد که مسئلۀ مورد بحث  مشخصمنظر فقهی انجام گرفت، 

)تحت ازار واحد بودن( دو مارد   لحاف بودننمونه، زیر یک  طور به ارتباط و نیدر ااست؛ 

لحاظ شده  مؤنث بودن، وصف مذکر و نجایایا دو زن اجنبی با هم، موجب تعزیر است. در 

نیز وصف مرتکب جرم بر مبنای مارد   نجایا. پس در (117و  113: 1379 ی،ثان دی)شهاست 

 یابد. د خنثی تعمیم نمیو زن بنیان نهاده شده است که به اعمال افرا

 یاختالل تراجنس .2

توانناد مرتکاب جارم     برند می برخالف افراد دوجنسی، افرادی که از اختالل تراجنسی رنج می
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قانون مجازات اسالمی بشوند و بنابراین چالش قانونی در مسیر انتساب رفتار  237موضوع مادۀ 

که صااحبان اخاتالل تراجنسای،     آنجابزهکارانۀ یادشده نسبت به ایشان موجود نیست. پس از 

آیند یا مرد، تردیدی در تبیین  می حساب بهلحاظ اندام تناسلی که از آن برخوردار هستند یا زن  به

شود که بتوان آنها را در زمرۀ مرتکبان  جنس بیولوژیک آنها وجود ندارد. همین عامل موجب می

 قانون مجازات اسالمی جای داد. 237بازی به شرح موجود در مادۀ  جرم همجنس

اه هاای مارد، خاو    هاا خاواه تارنس    آید، آن است که ترنس پیش می نجایاچالشی که در 

کاه دو زن تارنس    کنند، معتقد هستند. بناابراین در جاایی   وانمود می آنچههای زن به  ترنس

دهند، بنا به اخاتالل هاویتی کاه دارناد، آن      بازی را انجام می اعمال مربوط به جرم همجنس

شوند و نه بر اساس جانس بیولاوژیکی    دو فرد از جنس زنان مرتکب می عنوان بهاعمال را 

بازی میان  گروه مردان دارند. البته با عنایت به عدم تغییر مجازات همجنس خود که تعل  به

آورد، اماا باه هار     بار نمای  مردان و زنان، این ا شکال چندان تغییری در سرنوشت مرتکب به

 حال، مستلزم مداقۀ قانونگذار خواهد بود 

 قوادی

شود. قوادی نااظر   یمدار قلمداد م جنسی و جنسیت جرایمهای  قوادی یکی دیگر از م داق

کردن میان زنان و مردان و همچنین مردان و غالمان بارای فجاور اسات )طوسای،      بر جم  

عباارت از   یقاواد »قانون مجازات اسالمی:  242(. در این زمینه، برحسب مادۀ 730: 1343

ۀ مهمی که در مورد کیفار حادّی   نکت«. لواط است ایزنا  یچند نفر برا ایبه هم رساندن دو 

مرتکاب، از   مرد بودنیا  زن بودندی وجود دارد، آن است که مجازات مربوطه بر مبنای قوا

قانون مجاازات اساالمی مرقاوم داشاته      243یکدیگر متمایز خواهد شد. در این زمینه مادۀ 

عاالوه بار    ،باار دوم  یمرد هفتاادوپنج ضاربه شاالق اسات و بارا      یبرا یحد قواد»است: 

کاه مادت آن    شود یمحکوم م زیسال ن کیتا  دیحد، به تبع عنوان هفتادوپنج ضربه شالق به

 «.شالق است ۀفقط هفتادوپنج ضرب ،زن یو برا کند یمشخص م یرا قاض

هاای دوجنسای و تراجنسای در     با عنایت به تعریف قوادی به بررسی اثرگذاری اختالل

 مورد این رفتار بزهکارانه خواهیم پرداخت. 
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 . اختالل دوجنسی1

 وصاف  مهم که در ماورد مرتکاب قاوادی    نیاقانون مجازات اسالمی و  242با لحاظ مادۀ 

خاصی ت ریح نشده است، در عمل امکان ارتکاب بزه یادشده از سوی افراد دوجنسی نیاز  

اند که فارد دوجنسای    قانون مجازات اسالمی، معلوم نکرده 243مت ور است. منتها در مادۀ 

ود؛ زیرا کیفری که در آن مادۀ قانونی ذکر شده، بارای ماردان   باید چه مجازاتی را متحمل ش

آیند و ناه زن. ایان موضاوع در     می حساب بهو زنان است، حال آنکه افراد دوجنسی نه مرد 

آید که نیاز است هرچه زودتر مشمول توجاه و   می حساب بههای قانونگذاری  زمرۀ نارسایی

 در نتیجه رف  شود. 

د، آن است که اگر کسی چند فرد دوجنسی را برای زنا یاا  آی چالش دیگری که پیش می

باا لحااظ    نجایاگیرد یا خیر. در  قوادی مورد پیگرد قرار می عنوان بهلواط جم  کند، باز هم 

 وشود که امکان تحق  زنا  مزبور متذکر می جرایمهای زنا و لواط و وصف مرتکبان  تعریف

بنابراین از منظر قانونی، بر رفتار مرتکب،  لواط از سوی افراد دوجنسی ت ریح نشده است،

 کند. قوادی صدق نمی

ها برای زناا و لاواط موضاوعیت     کردن دوجنسی  از لحاظ فقهی نیز حد قوادی بر جم 

قیاادت عباارت اسات از    »گفته شده است:  صراحت بهکند؛ زیرا در تعریف قوادی  پیدا نمی

« گرد آوردن مرد یا زن؛ بین زنان و مردان برای زنا یا بین مردان هرچند پسربچه برای لاواط 

خااطر تردیاد در    نیز گفته شد، حد زنا و لواط به تر شیپ(. افزون بر آن، 306: 1391)نجفی، 

 آلت و فرج فرد خنثی منتفی خواهد بود. زائد بودناصلی یا 

 . اختالل تراجنسی2

لحاظ قانونی منعی بارای تساری    مرتکب قوادی در زمرۀ افراد ترنس باشد، به که یصورت در

که مرتکب قوادی، زن تارنس   در جاییشود؛ بر این پایه،  مجازات حدی به وی مشاهده نمی

محکاوم   ساال  کضربه شالق و برای نوبت دوم به تبعید تا ی 75باشد، برای بار نخست به 

ود. با وجود این، مرد ترنس تنها همان مقدار تازیانه را برای بار نخست و حتی تکارار  ش می
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که قواد، از افراد ترنس برای زناا یاا لاواط     مجدد آن متحمل خواهد شد. همچنین در جایی

بر جنس بیولوژیکی صاحب اختالل ترنس احتسااب   ریداکند، مبنای تحق  جرم  استفاده می

 .انگارند یخود را متعل  به آن م شانیکه ا یتیو جنس شود و نه جنس می

 رابطۀ نامشروع

جرم دیگری که باید در خ و  افراد برخوردار از اختالل دوجنسی یاا تراجنسای بحاث و    

هرگااه زن و  »قانون تعزیرات:  637بررسی شود، رابطۀ نامشروع است. در این زمینه طب  مادۀ 

از زنا  ریعفت غ یعمل مناف ایروابط نامشروع  مرتکب نباشد، تیزوج ۀآنها علق نیکه ب یمرد

مضاجعه شوند، به شالق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمال باا    ای لیتقب لیاز قب

که در مادۀ « غیر از زنا»با التفات به عبارت  .«شود یم ریکننده تعز فقط اکراه ،عنف و اکراه باشد

عفت ناظر به روابط جنسی بین زن و مرد اسات و   مزبور آمده، رابطۀ نامشروع و اعمال منافی

آید، مشمول ماادۀ قاانونی ماذکور دانسات.      حساب بهتوان هر عملی را که حرام اخالقی  نمی

قلماداد شاود    1قاانون تعزیارات(   638چنین عملی شاید در زمرۀ م ادی  فعل حارام )ماادۀ   

 هفتااد و  ۀ ش تدر ده ایی(. با وجود این و با نگاهی به رویکرد قض582: 1393)گلدوزیان، 

نامشروع از هام متماایز و    ۀرابطهای  م داق ،ی باید متذکر شدشمس هشتاد ۀده لیاوا یو حت

. با این مرتبه از آشنایی با جرم موضاوع  (41: 1395 ،)جوانمرد است ودهبر یک الگو استوار نب

و بررسی شود که صاحبان اختالل دوجنسای   مشخصقانون تعزیرات الزم است که  637مادۀ 

 یابند. و تراجنسی در مقام ارتکاب رفتار یادشده چه وضعی را می

 یاختالل دوجنس .1

از وجاود   صاراحت  باه قانون تعزیرات،  637قانونگذار در بزه روابط نامشروع موضوع مادۀ 

                                                                                                                                        
 فار یعاالوه برک  ،دیا نما یو معابر تظاهر به عمل حراما  یدر انظار و اماکن عموم هرکس علناق». طب  مادۀ مرقوم: 1

که  شود یکه مرتکب عمل یو در صورت گردد ی( ضربه شالق محکوم م74) تا ایبه حبس از ده روز تا دو ماه  ،عمل

تا  ایروز تا دو ماه  هفقط به حبس از د ،دینما دار حهیرا جر یعفت عموم یول ،باشد ینم فریک ینفس آن عمل دارا

 ...«. ربه شالق محکوم خواهد شد( ض74)
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بحث کارده اسات.    رابطۀ نامشروع میان زن و مردی که میان آنها علقۀ ازدواج وجود ندارد،

دهناد کاه باا یکادیگر پیوناد       در واق ، مرتکبان بزه موصوف را تنها زن و مردی تشکیل می

وصف مرتکبان  صراحت بهازدواج اعم از دائمی یا موقت ندارند. با لحاظ این مهم که مقنن 

که افراد دوجنسی در زمرۀ ماردان یاا زناان     ییآنجاجرم را، زن و مرد تبیین کرده است و از 

یابناد.   توان بر آن شد که افراد دوجنسی امکان تحق  بزه مورد بحث را می قرار ندارند، نمی

قاانون   637فرد دوجنسی با زن یاا ماردی، اعماال موجاود در ماادۀ       چنانچهترتیب،  به این

توان فرد دوجنسی و طرف دیگر را، به ارتکاب بزه موصوف  تعزیرات را مرتکب شود، نمی

کاه فارد    مادۀ منظور، مرتکبان جرم الزاماق زن و مرد هستند، در صورتی محکوم کرد؛ زیرا در

 گیرد.   خاطر اختاللی که دارد، نه در زمرۀ زنان و نه در عداد مردان جای می دوجنسی به

 یاختالل تراجنس .2

لحاظ قانونی، مشکلی در انتساب بزه رابطۀ نامشروع به افراد دارای اختالل تراجنسای وجاود    به

شکل، هرگاه زن ترنسی با زن دیگری به رابطۀ نامشروع اقدام کناد، جارم موضاوع     بدینندارد؛ 

آید؛ چرا که زن ترنس از منظر اندام جنسی، در گاروه ماردان    قانون تعزیرات پدید می 637مادۀ 

آیاد   پیش می نجایا. با وجود این، چالشی که در استگیرد و طرف مقابل او نیز یک زن  قرار می

آن است که زن ترنس چنان یک زن در جامعه ظاهر شده است و در نتیجه، این احتمال تقویت 

او پی نبرد. از طرفی، فارد موصاوف باه دلیال آنکاه خاود را در        مرد بودنشود که کسی به  می

ا آیا ایان  نجیا. در دکنمراوده برقرار  رهای دیگ ی با زنراحت بهتواند  دهد، می جایگاه زنان قرار می

زنِ ترنس مطل  نباشند یا اینکه اگر از چنین موضوعی آگااهی   مرد بودناز الق اص شایدها که  زن

مرتکاب جارم رابطاۀ     عناوان  باه توانناد   یک زن شناسایی کرده باشند، مای  عنوان بهدارند، او را 

وجاود   نامشروع مد نظر واق  شوند. از منظر قانونی، مشکلی در انتساب بازه مزباور باه ایشاان    

فاعالن جرم رابطه نامشروع نام برده است  عنوان بهندارد؛ چرا که قانونگذار از وصف مرد و زن 

هاای دیگار    گیرد و زن و این هم در مورد زن ترنس که از منظر جنسی، در طبقۀ مردان جای می

ویت که انگارۀ زن ترنس و حتی رویکرد جامعه نسبت به ه آنجاترتیب، از  یابد. با این صدق می

 637که قانونگذار با اصالح ماادۀ  بنابراین نیاز است  یابد؛ او تمرکز می زن بودنجنسیتی وی، بر 
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قانون تعزیرات، افراد ترنس اعم از مرد ترنس و زن ترنس را از شمول مرتکبان موضاوع جارم   

ز رابطۀ نامشروع، احتراز از پیادایش رواباط خاارج ا    یانگار جرممنظور خارج کند؛ زیرا مبنای 

چارچوب قانونی میان زن و مردی بیگانه است و نه میان افرادی که جنسیت خود را بار مبناای   

شکل با افراد همسو با جنسیت اعالمی خاود، رابطاه برقارار     جنس مخالف خود ترسیم و بدین

 شوند. کنند و افراد دیگر نیز به اعتبار تظاهر فرد به همین جنسیت، وارد رابطه با نامبرده می می

 اشتن حجاب شرعی ند

گیارد، بازه    یکی دیگر از جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب در تحق  آن اساس قرار مای 

نداشتن حجاب شرعی خواهد بود. منظور از حجاب شرعی زنان، پوشانیدن تماام بادن باه    

قانون  638(. در این زمینه، تب رۀ ذیل مادۀ 497: 1393)بابالویی  استغیر صورت و کفیّن 

 یدر معابر و انظار عموم یکه بدون حجاب شرع یزنان»نین مرقوم کرده است: تعزیرات، چ

 ینقد یجزا الیهزار تا پان دهزار ر از پنجاه ایبه حبس از ده روز تا دو ماه و  ،ظاهر شوند

های دوجنسی و تراجنسی نسابت   شکل، تأثیر هر یک از اختالل بدین«. محکوم خواهند شد

 ی خواهد شد.به رفتار مجرمانۀ مزبور بررس

 . اختالل دوجنسی1

افراد دوجنسی ولو آنکه خ وصیات جنسی زنانه را بیش از اوصاف مردانه داشته باشند، در 

گیرناد؛ زیارا    قانون تعزیارات قارار نمای    638صورت نداشتن حجاب شرعی، مشمول مادۀ 

باا ایان   «. بودن یدوجنس»و نه  است« زن بودن»وصف مرتکب جرم در مادۀ قانونی مزبور، 

آن دساته کاه تمایال     ژهیا و باه مرتبه الزم است که قانونگذار در خ و  افاراد دوجنسای   

ای بیندیشد و در رابطه با تسری یا عدم تساری ماادۀ    خود دارند، چاره زن بودنبیشتری به 

 اظهار نظر کند.  صراحت بهمزبور به این دسته از افراد نیز، 

ای از زناانگی یاا    ی کاه غلباه  حجاب افاراد خنثا  نسبت به  یهمسان یّۀرو یاز منظر فقه

بار   یثاان  دیچون شه یارتباط، برخ نیدر ا .وجود نداردشود،  مردانگی در آنها مشاهده نمی

چون صاحب  یا ( و عده425: 1413 ی،ثان دی)شه دارند دیچنان زنان تأک یپوشش افراد خنث
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 زیآن، ساتر را جاا   ریا در غو  اناد  را تنهاا در حالات نمااز قارار داده     یالزاما  نیجواهر، چن

 .(292 :31، ج تا یب ی،اند )نجف ندانسته

 . اختالل تراجنسی2

قاانون   638در ارتباط با صااحبان اخاتالل تراجنسای و جارم موضاوع تب ارۀ ذیال ماادۀ         

 تعزیرات، موارد زیر شایان ذکر است:

است که نسبت به رعایت حجااب شارعی    موظفالف( مرد ترنس: این فرد طب  قانون 

صورت مرتکب بزه شده اسات باا وجاود آنکاه رفتاار و اعماال        ادرت ورزد؛ در غیر اینمب

 دهد؛ مردانه از خود نشان می

آیاد،   مای  حسااب  باه فرد مزبور از منظر جنسای، مارد    کهب( زن ترنس: با عنایت به این

قاانون   638به داشتن حجاب شرعی نیست. با وجود این، اعمال تب رۀ ذیال ماادۀ    موظف

های جدی همراه است. فرض کنید، یک زن تارنس   تعزیرات در مورد افراد ترنس با چالش

یاک زن   عناوان  باه ۀ زنان لباس پوشیده و اعضای جامعه نیز از دید ظااهری، او را  مثاب بهکه 

، اگرچه مطاب  با مادۀ قانونی نجایامنظر عام دیده شود. در کنند، بدون حجاب در  قلمداد می

ۀ یک زن آراسته و تزیین مثاب بهموصوف، فرد مزبور مرتکب بزهی نشده، اما نامبرده خود را 

شود کاه اعماال چناین     کرده است. در این ارتباط، با مراجعه به آرای محاکم بعضاق دیده می

قانون تعزیارات یعنای تشاوی  باه فسااد و       639فردی، در لوای م داق جرم موضوع مادۀ 

فحشا در نظرگرفته شده است. با وجود این، چطور ممکان اسات فاردی را کاه در نتیجاۀ      

آورد. مگر جاز آن باوده کاه حقاوق      حساب بهاختالل هویت جنسی در لوای مرتکب جرم 

تاار  ، رفنجاا یاکیفری در راستای حراست از حقوق اساسی جامعه تأسیس شده است. آیا در 

زن ترنس مح ول اختالل هویتی نامبرده بوده است یا ناشی از اختیار کامال وی در انجاام   

رفتار بزهکارانه. پاسخ روشن خواهد بود، زن ترنس تنها انعکاسی از اعتقاد و باور خاود را  

به من ۀ بروز رسانده است که این مهم با بزهکاری فاصلۀ زیاادی دارد. باه ایان مناسابت،     

د که رویکرد قضایی با اشراف به اوضاع اختالل تراجنسی و مبتالیان به آن، از شو توصیه می

 صدور احکامی که همسو با اهداف عالی حقوق کیفری نیست، احتراز کنند.
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 عدم تأدیۀ نفقه با استطاعت مالی

: 1391نیاا،   وجوب پرداخت نفقه در زمرۀ مسلّمات فقه و حقاوق اساالمی اسات )کریمای    

نه، قانونگذار برای جلوگیری از امتناع زوج از پرداخت نفقۀ زوجه آن هم (. در این زمی145

ی کیفاری کارده   ضامانت اجارا  انگاری و ترسایم   با وجود استطاعت مالی، مبادرت به جرم

 هار »دارد:  مرقاوم مای   1391قانون حمایت از خانواده م وب  53ترتیب، مادۀ  است. با این

 ۀنفقا  یۀاز تأد ایاو ندهد  نید را در صورت تمکزن خو ۀنفق ،یکس با داشتن استطاعت مال

باا  ...«.  شود یشش محکوم م ۀدرج یریبه حبس تعز ،النفقه امتناع کند اشخا  واجب ریسا

این وصف، ضروری است که راج  به ارتکاب بازه تارک نفقاه در خ او  افاراد دارای      

 اختالل دوجنسی و تراجنسی، بررسی و واکاوی صورت پذیرد.

 یوجنساختالل د .1

سان، در  مسئلۀ تأدیۀ نفقه فرع بر ازدواج دائم )منقط  نیز مشروط به ت ریح آن( است؛ بدین

زوجین، شارط صاحت تحقا      مرد بودننظام حقوقی ایران، اختالف دو جنس یعنی زن و 

پذیر خواهاد   ازدواج است. ادامۀ رابطۀ زوجیت هم تنها با اختالف در جنس زوجین، امکان

ترتیب، افراد دوجنسی که دارای اندام جنسی مردانه و زنانه  (. با این531: 1392بود )امامی، 

کنند. از منظر فقهی نیز ازدواج  هستند، از شمول احکام ازدواج از جمله نفقه خروج پیدا می

تاا، ج   خنثی که زنانگی و مردانگی او بر هم غلبه ندارد، حرام اعالم شده است )نجفای، بای  

 (.109: 1413؛ شهید ثانی، 330: 30

 یاختالل تراجنس .2

هستند که آثار و  موظفاگر افراد تراجنسی متناسب با جنس بیولوژیکی خود ازدواج کنند، 

 زیا دائام )منقطا  ن   شکل، در زمرۀ آثاار عقاد ازدواج   تبعات ازدواج را نیز پذیرا باشند؛ بدین

تعهد به پرداخت نفقۀ زوجه و البته در صورت فرزندآوری، التزام به  آن( حیمشروط به ت ر

تأدیۀ نفقۀ فرزندان است. بنابراین با فرض آنکه زن ترنسی با زنی به ازدواج مباادرت کناد،   

به پرداخت آن است، تأدیاه کناد؛ وگرناه     موظفنفقۀ افرادی را که طب  قانون  استمکلف 
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شود. به هر شکل، افاراد تارنس باا     اده با وی رفتار میقانون حمایت از خانو 53مطاب  مادۀ 

پذیرش مسئولیت ناشی از نهاد حقوقی چون ازدواج، به پرداخت نفقه نیاز متعهاد خواهناد    

شد. این موضوع بسان امضای هر قرارداد دیگری که منشأ مسائولیت اسات، در نظرگرفتاه    

 شود. می

 گیری نتیجه

شود که کنشگران تقنینی  هایی که صورت گرفت، استنباط می با التفات به مطالعات و بررسی

هاای دوجنسای و تراجنسای اتخااذ      نظام کیفری ایران واکنش متناسبی را نسبت به اخاتالل 

مادار انجاام    جنسی و جنسایت  جرایمهای  اند. در واق ، با تدقیقی که در میان م داق نکرده

قنن نسابت باه ایان مسائله کاه امکاان دارد مرتکاب رفتارهاای         شد که م مشخصگرفت، 

  بزهکارانۀ موصوف، در عداد افراد دوجنسی یا تراجنسی باشد، اهتمامی نداشته است؛ بدین

یادشده که جنس و جنسیت مرتکب، ماهیت جرم ارتکابی را تعیاین و در   جرایملحاظ، در 

کند، به هیچ عنوان تبیین نشاده   یفا میا جرایمنتیجه، رکن اساسی را در آفرینش این سنخ از 

گفتاه   پایش  جرایمدوجنسی یا تراجنسی، در مقام ارتکاب  های است که افراد دارای اختالل

ویژه به افراد  بهگفته  کنند. در این مسیر، در تطبی  اعمال مجرمانۀ پیش چه وضعی را پیدا می

زن زنا که بر پایاۀ مارد و    ترتیب، جرایمی چون دوجنسی، چالش اساسی وجود دارد. به این

، قابل تسری به اعمال افراد دوجنسای نیساتند. البتاه از منظار     اند شدهمرتکب تعریف  بودن

که در ارتباط باا اصالی و    آنجاکه پیشتر بیان شد، در جرمی مثل زنا، از  طور همانفقهی نیز 

یادشده وجاود  آلت و فرج فرد خنثی تردید هست، امکان تسری حد زنا به افراد  زائد بودن

متوجه عملکرد قانونگذار خواهد بود، آن است که برای ارتکاب  نجایاندارد. انتقادی که در 

ای در نظر گرفتاه نشاده    انگاری و کیفر جداگانه چنین اعمالی از ناحیۀ افراد دوجنسی، جرم

ظ است. در ارتباط با افراد تراجنسی نیز اوضاع به گونۀ دیگری است؛ افاراد مزباور باا لحاا    

اختالل هویت جنسی، جرم را باا اعتقااد باه جانس و جنسایتی مخاالف باا انادام جنسای          

آیاد، آن اسات کاه     پایش مای   نجاا یادهند؛ بنابراین چالشی که در  بیولوژیکی خود انجام می

نکردن اختالل مزباور،   رویکرد قانونگذار با نگرش افراد تراجنسی، آن هم به جهت شناسایی
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توان ت اور   نمونه، در جرمی مثل لواط، سخت می طور بهارند. فاصلۀ آشکاری با یکدیگر د

خود باور دارد، در مقام ارتکاب جرم یادشده اعم از فاعل  زن بودنکرد که زن ترنس که به 

و مفعول برآید؛ زیرا مقتضای اختالل هویت جنسی در فرد مزبور، انجام دادن چنین اعمالی 

اکراه در این موارد از شیوع بیشاتری برخاوردار    و تحق  سوءاستفادهنیست. بنابراین امکان 

جارم ماورد    عناوان  باه خواهد بود. در موارد دیگر، حتی انعکاس بیرونی اختالل تراجنسی، 

نموناه، بعضااق رفتاار زن     طور بهپیگرد و مستح  مجازات دانسته شده است. در این زمینه و 

شاود. حاال    حشا دانساته مای  ترنس در مرئی و منظر عموم، مشمول بزه تشوی  به فساد و ف

کشد و  ، در بستر جامعه به ت ویر میزن بودنبر  ریداآنکه، زن ترنس باور و اعتقاد خود را 

در نتیجه، اعمال مزبور ناشی از اختالل هویتی نامبرده است، نه هنجارشکنی. افزون بر آنکه 

هاای   خاتالل مادار، توجاه الزم را باه ا    جنسای و جنسایت   جرایمهای  قانونگذار در م داق

ۀ کیفری نیز این مهم مشمول توجه قرار ضمانتنامدوجنسی و تراجنسی نداشته، در ارتباط با 

ۀ کیفری مورد تفقّاد دکتارین   ضمانتنامسازی  نگرفته است. دیرزمانی است که مقولۀ شخ ی

سازی مجاازات باا وضا  مرتکاب رفتاار       حقوق کیفری قرار دارد که طی آن، بحث تناسب

 بسیاری برخوردار است.  تیماهمجرمانه، از 

باید در خاتمه گوشزد کرد، آن است کاه اتخااذ یاک سیاسات کیفاری       آنچههمه  با این

کناد کاه مسائوالن و کنشاگران      مدار ایجاب می جنسی و جنسیت جرایمبازدارنده در مقابل 

های دوجنسی و تراجنسی در مرتکبان این سانخ از بزهکااری را، باه     تقنینی، وجود اختالل

سان نیاز است که قانونگذار قرائت انح اری مرداناه و زناناه را در    بشناسند. بدین تیرسم

گفته کنار بگذارد و همسو با واقعیات روز جامعاه، اخاتالل افاراد دوجنسای و      پیش جرایم

جنسی و  جرایمتراجنسی نیز شناسایی شود و حسب اختاللی که ایشان به آن مبتال هستند، 

 گری قرار گیرند.مدار مشمول بازن جنسیت

  



  851 مدار یتو جنس یجنس یمدر جرا یو تراجنس یدوجنس یها ناظر بر اختالل یها چالش 

 کتابنامه

 الف( فارسی  

، و فرانسه رانیدر حقوق ا تیجنس ریینسب و تغ یقیتطب ۀمطالع(. 1392امامی، اسداهلل ) .1

 چ اول، تهران: نشر میزان.

چ اول، ، در انساان  یو مساائل جنسا   تیشناخت جنسا  .(1384محمد ) ،یفلز لیسماعا .2

 انتشارات ق ه. تهران:

 مجازات قانون با مطاب  یکنون حقوق نظم در راتیتعز قانون (.1393بابالویی، محمود ) .3

 ، چ اول، تهران: انتشارات مجد.1392 م وب یاسالم

 1 :5 ۀشامار  ،یحقوق خ وص یۀنشر ،تیجنس رییتغ تیوضع .(1382) رضایعل کلو،یبار .4

- 17. 

 ۀجارم رابطا   راماون یپ یمشاورت  یها هیو نظر ییقضا یها هیّرو .(1395جوانمرد، بهروز ) .5

 .43 - 37 :1 ۀ(، شماریفری)حقوق ک ییقضا یّۀرو ۀ، ف لنامنامشروع

، ترجمۀ رزمجو، سعید و نجفی یزدی، ساید  نافع مختصر(. 1373ی، جعفربن حسن )حل .6

 ، چ اول، تهران: انتشارات باقرالعلوم.1، جلد محمد

، 3د بن احماد، جلا   ، ترجمۀ یزدی، ابوالقاسماالسالم عیشرا. (1374) اااااااااااااااااا .7

 چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ترجمااۀ موسااوی  ،لهیرالوساایتحر یمباحااث حقااوق ۀترجماا(. 1392اهلل ) خمیناای، روح .8

 و حسینی نیک، سید عباس؛ چ دوم، تهران: انتشارات مجد. محمدبجنوردی، سید 

، چ 2ترجماۀ ساعید، علیرضاا، جلاد      ،المنهااج  تکملاه (. 1393خویی، سید ابوالقاسم ) .9

 چهارم، تهران: انتشارات خرسندی.

، چ اول، تهاران:  خاانواده  یحقاوق  ۀدانشانام (. 1395) محماد ؛ صاادقی،  محماد روشن،  .10

 انتشارات جنگل، جاودانه.

 یمنااف  می)جارا  حادود  ؛یاساالم  مجاازات  قانون مبسوط شرح(. 1393زراعت، عباس ) .11



852  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

 دانه، جنگل.، چ اول، تهران: انتشارات جاوعفت(

 .50 - 17 :84 ۀ، شمارحج قاتیم یۀنشر ،ها یتیاحکام دوجنس .(1392احسان ) ،یسامان .12

ج اول،  المنهااج،  تکمله یمبان ،ییجزا فقه(. 1393طبیبی جبلی، مرتضی؛ اطهری، مهرداد ) .13

 تهران: نشر میزان.

پاژوه،   ترجماۀ داناش   ،یمجرد الفقاه و الفتااو   یف هیالنها .(1343بن علی ) طوسی، حسن .14

 ، چ اول، تهران: چاپخانۀ دانشگاه تهران.  2محمد تقی، جلد 

ترجماۀ   ،لمعاه  شارح  نیای تب و ترجماه (. 1379الادین )  ، زیان [شهید ثانی]ی جبع یعامل .15

 ، چ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات دارالعلم.13شیروانی، علی، جلد 

 ،یفار یدر احکاام ک  تیجنسا  رییا تغ .(1395کلثاوم )  ،ینیرحسا یم ؛میاباراه  دیس ،یقدس .16

 .144 - 121: 43 ۀشمار ،یفقه و حقوق اسالم یها پژوهش ۀف لنام

، چ اول، ینا یاماام خم  دگاهیبر د دیبا تأک تیجنس ریی(. تغ1391مهدی ) محمدنیا،  کریمی .17

 تهران: چاپ و نشر عروج.

: نشار هادف   قام چ اول، ، گمشده تیو هو یاختالل جنس .(1389اصل، سام ) یگشتاسب .18

 سبز.

قاانون م اوب    یبار مبناا   یقانون مجاازات اساالم   یمحشا .(1393) رجیا ان،یگلدوز .19

 .انتشارات مجد: تهرانچ دوم، ، 1/2/1392

 : انتشارات ادنا.تهرانچ چهارم، ، 1جلد  ،نیمع یفرهنگ فارس .(1386محمد ) ن،یمع .20

 ، چ اول، قام: 1، جلاد  راتیا تعز و حادود  جاواهرالکالم؛ (. 1391) حسان  دممح نجفی، .21

 مؤسسۀ انتشارات دارالعلم.

 قاتیتحق یۀنشر ،ریتعز–حد  یبند میتقس ینقل لیدر دال یجستار .(1393) مینوبهار، رح .22

 .164 - 135: 37 ۀشمار ،یحقوق

: 33 ۀ، شامار )ع(تیا فقه اهال ب  یۀ، نشردر مجازات لواط یا نکته .(1382محمد ) ،یزدی .23

66 - 93. 



  853 مدار یتو جنس یجنس یمدر جرا یو تراجنس یدوجنس یها ناظر بر اختالل یها چالش 

 ب( عربی

 ،االساالم  عیشرا حیتنق یاالفهام ال لکمسا .ق(1413) نیالد نی[، زیثان دی]شهی جبع یعامل .24

 .هیالمعارف االسالم ۀمؤسس :قمچ اول، ، 8جلد 

ترجماۀ سایاح،    ،المنجاد ( یبه فارسا  ی)عرب نینو جامع فرهنگ(. 1382معلوف، لویس ) .25

 احمد، چ چهارم، تهران: انتشارات اسالم.

چ هفاتم،  ، 31و  30، جلاد  االسالم عیالشرا یجواهرالکالم ف .(تا یحسن )ب محمد ،ینجف .26

 .یلتراث العرباال اءیاح :روتیب

 ج( التین

27. Aryal, N. (2014). Harangue with Meringue. It is no use crying over spilt milk, 

Paragon Publishing, Rothersthorpe. 

28. Barrett, J. (2007). Transsexual and Other Disorders of Gender Identity: A 

Practical Guide to Management, Radcliffe. 

29. Buckner, J. D. (2007). Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds, 

Radcliffe. 

30. Currah, P., et al. (2006). Transgender Rights, University of Minnesota Press. 

31. D, T. E. B. P. (2014). The Psychobiology of Transsexualism and 

Transgenderism: A New View Based on Scientific Evidence: A New View 

Based on Scientific Evidence, ABC-CLIO. 

32. Davis, H. F. (2018). Beyond Trans: Does Gender Matter?, NYU Press.. 

33. De Cecco, J. P. and M. G. Shively (1984). Bisexual and Homosexual Identities: 

Critical Theoretical Issues, Haworth Press. 

34. Duffy, M. and T. Purcell (2014). SpunOut.ie Survival Guide to Life, SpunOut.ie. 

35. Fox, R. C. (2004). Current research on bisexuality, Harrington Park Press. 

36. Halberstam, J. and J. Halberstam (2018). Trans: A Quick and Quirky Account of 

Gender Variability, University of California Press. 

37. Jones, T. (2014). Policy and Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex 

Students, Springer International Publishing. 

38. Knight, C. and K. Wilson (2016). Lesbian, Gay, Bisexual and Trans People 

(LGBT) and the Criminal Justice System, Palgrave Macmillan UK. 

39. LeVay, S. and S. M. B. Valente (2006). Human Sexuality, Oxford University 

Press, Incorporated. 


