مطالعات فقهي و فلسفي
سال چهارم ،شماره  ،61زمستان 6931
صفحات  74ـ 14

احکام تغییر جنسیت زوجین از دیدگاه فقه امامیه


احمد مراد خانی ،زهرا معماریان

(تاریخ دریافت9015/30/62 :؛ تاریخ پذیرش)9015/30/32 :

چکیده
تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر .در باب عبادات افرراد تغییرر جنسریت
داده بصورت کلی میتوان گفت که جنسیت فعلی فرد مالک تعلق تکالیف است .لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکرا زنران
براو بار میشود .و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکا آقایان بر او بار میشود .در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کررده
باشررد برره محررت تحقررق تغییررر ،عقررد سررابق بایررل مرری شررود .تغییررر جنسرریت زن برره مرررد سررب سررقو عرردههررا از او
میشود و شوهر ملز به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد ،مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پر از
نزدیکی باشد ،زن مستحق کل مهر خواهد بود .هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد ،هیچ گاه بر کودکانش والیت پیدا نمیکند ،بلکره برا نبرود
پدر ،والیت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری ،والیت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود .حق حضانت مادر با تغییر سراق
نمیشود ،زیرا با تغییر جنسیت ،صفت «انوثیت» از وی زایل شده است ،نه صفت مادری.

کلیدواژگان
ارث ،ازدواج ،تغییر جنسیت ،حضانت ،مهریه ،والیت.

 استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ق م ،دانش گاه آزاد اس المی،
قم ،ایران ،رایانامهz.n.memaryan@gmail.com :
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مقدمه
تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس ،به عن وان ی پ پدی ده خ ارجی و
نوظهور ،زمینهساز مباحث فراوان فقهی و حقوقی است.برتری مکتب فق ه ش یعه نس بت ب ه س ایر
مکاتب فقهی ،پویایی و انعطاف پذیری آن در رویارویی با مسائل نوپیدایی است که جامعه بشری با
آن مواجه است ،با توجه به واقعیت داشتن عمل جراحی تغییر جنسیت در م ورد پ ارهای از اف راد،
الزم است تکالیف فقهی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چ را ک ه در سراس ر
جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختالالت جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت میکنند تا از
عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه بر ایشان وارد میشود رهایی یابند .با توجه به
اهمیت موضوع و نقشی که جنسیت و حقوق مترتب بر آن در زن دگی اجتم اعی بش ر دارد و نی
نقشی که تغییر جنسیت در زندگی شخصی و خصوصی فرد ایفا میکن د ،اگ ر ش خد درس ت و
طبق استانداردهای پ شکی به جنس مخالف تغییر جنسیت بدهد ،از حالت اض طراب و افس ردگی
خارج شده و به حالت نشاط و آرامش جنسی برمیگردد .بنا بر این نق ش مهم ی ک ه جنس یت در
زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد و با توجه به حقوق و احکامی که به هر یپ از دو جنس یت
مذکر و مونث تعلق میگیرد و احکام خاص هر جنس ،ضروری است که موض وع تغیی ر جنس یت
که در علم پ شکی موضوعی مسلم است از لحاظ فقهی و حقوقی نی مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع تغییر جنسیت بصورت کنونی در آثار ه ی ی پ از فقه ای متق دم م ورد بح ث ق رار
نگرفته است همین امر موجب گردیده تا این گروه از افراد مورد توجه قرار گرفته و فقه ای مت رخر
آنها را دستهبندی کرده ،احکام مربوط به هر گروه را مورد بررسی و توجه قرار دهند .اولین فقیه ی
که در زمان مترخر درباره مباحث فقهی تغییر جنسیت فتوا دادهان د ام ام خمین ی (ره) در جل د دوم
تحریر الوسیله ذیل عنوان مباحث مستحدثه بیان داشتهان د و بع د از ایش ان ش اگردان ایش ان ط ی
مقاالتی به بررسی این مسئله پرداختهاند.
در همین راستا پرسشهای فراوانی در مورد تغییر جنست و احکام زوج ین پ س از آن مط ر
میشود .از جمله اینکه پس از انجام تغییر جنسیت ،روابط زوجین در قبال یکدیگر چگونه اس ت
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آیا ازدواج همچنان پایدار باید باشد یا خ ود ب ه خ ود ،زن و ش وهر از یک دیگر ج دا م یش وند
وضعیت زوجین که یکی از آنها ،یا هر دوی آنها تغییر جنس یت دادهان د ،نس بت ب ه فرزندانش ان
چگونه است موضوع مهریه در این موضوع جدی د چگون ه خواه د ب ود موض وع ارا در ای ن
وضعیت جدید چگونه خواهد بود
در این مقاله بررسی احکام تغییر جنسیت در زوجین از دیدگاه فقه امامیه بررسی گردیده اس ت
و به تمام این پرسشها از همین دیدگاه پاسخ داده شدهاست.
تغییر جنسیت
در ذیل ،ابتدا به تعریف تغییر جنسیت در لغت و اصطال پ شکی و فقهی پرداخته و در ادام ه ب ه
بررسی اثر فقهی تغییر جنسیت در ازدواج پرداختهایم:
تغییر جنسیت در لغت

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یپ فرد از مذکر به مون ث ی ا از مون ث ب ه
مذکر (صدر2441 ،م ،ج ،3ص.)241
تغییر جنسیت در اصطالح پزشکي

هر گونه تبدیل ،اصال و یا تغییر در جنس فرد به وجود آید ،به گونه ای که وض عیت فعل ی او را
از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او ،دارای تفاوت باشد« ،تغییر جنسیت» صادق است (کریمی
نیا2331 ،ش ،ص.)4
تغییر جنسیت در اصطالح فقهي

آیت اهلل علی مشکینی در این باره چنین میگوید:
عنوان تغییر جنسیت در مفهوم لغوی آن ،روش ن و آش کار اس ت و ر

از آن بی ان حک م

شرعی مردی است که تغییر کرده و به زن تبدیل شده است ،و نی بیان حکم شرعی زنی که به مرد
تبدیل شده است (مشکینی2311 ،ش ،ص.)253
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همچنین آیت اهلل محمد آصف محسنی در این باره میگوید:
تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل مرد به زن یا بر عکس .در مورد اول ،یعنی تغییر جنس یت
مرد به زن ،این گونهاست که عضو تناسلی مرد برداشته م یش ود و ب ه ج ای آن مهب ل ق رار داده
میشود و نی پستانها ب رگ میشود .و در مورد دوم ،یعنی تغییر جنس یت زن ب ه م رد ،ای نگون ه
است که پستانها و دستگاه تناسلی زنانه نی با عمل جراحی برداشته میش ود و ب ه ج ای آن آل ت
تناسلی مردانه قرار داده میشود .همراه با عمل جراحی در هر کدام از موارد ف وق ،روان درم انی و
هورمون درمانی نی صورت میپذیرد (محسنی2331 ،ش ،ج ،2ص.)222
اثر فقهي تغییر جنسیت در ازدواج
در مواردی مرد یا زن پس از ازدواج ،به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگر ،تغییر جنسیت میدهد .تغییر
جنسیت چه ترثیری بر ازدواج دارد اگر بعد از ازدواج و قبل یا بع د از مواقع ه و برق راری رابط ه
جنسی یکی از آنان یا هر دو نفر تغییر جنسیت بدهند ،تکلیف چیست آیا ازدواج همچنان به حال
خود باقی بوده ،میتوانند به عنوان زوجین با یکدیگر زندگی کنند و چه آث اری ب ر تغییرجنس یت
بعد از ازدواج مترتب خواهد شد
نکا در لغت به معنای تقابل است و در زبان هر گاه دو کوه در مقابل یپ دیگ ر ق رار گرفت ه
باشند گفته میشود :تناکح اجلبان  ،یعنی دو کوه در مقابل ه م واق ش ش ده ان د (معل وف ،2321 ،چ
سوم).
در عمل ،هنگامی که سر دفتر بخواهد نکاحی را واقش و ثبت کند ،برای احراز اختالف جنس به
شناسنامه طرفین رجوع می کند و در صورتی که شناسنامه ،حاکی از این اختالف باش د م ی توان د
عقد نکا را جاری کند و آن را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برساند .البته ممکن است شناسنامه،
گویای حقیقت نبوده و در واقش ،عقد نکا بین دو هم جنس بسته شده باشد .این نک ا ب ی ش پ
باطل است .ولی برای ابطال سند نکا و شناسنامه ،باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع ام ر
به کارشناس (پ شپ) ،اگر تشخید دهد که طرفین هم جنس هس تند ،حک م ب ه ط الق نک ا و
ابطال سند آن و اصال شناسنامه می نماید.
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چون اختالف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشویی باید شرط نکا دانس ت و ب ه
عبارت دیگر ،اختالف جنس هم ابتدائاً و هم در ادامه شرط است .از ای ن رو ،آی ا نک ا ب ا تغیی ر
جنسیت باطل خواهد شد یا خیر
ذیالً این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته بر ف ر

بط الن نک ا  .ای ن دادگ اه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطالن نکا از تاریخ تحقق
تغییر جنسیت کند (صفایی و امامی2314 ،ش ،ص .)42-45
اثر تغییر جنسیت در بقا یا عدم بقا ازدواج

اگر زنی تغییر جنسیت بدهد و مرد بشود ،ازدواج از زمان تغییر باطل میشود؛ زی را بع د از تب دیل
شدن زن به مرد ،ممکن نیست که زوجیت باقی باشد؛ چرا ک ه ازدواج م رد ب ا م رد ی ا زن ب ا زن،
مشروع نیست .بنابراین ازدواج به خاطر باقی نبودن موضوعش ،باطل میشود.
اگر مرد بعد از تغییر جنسیت زن ،جنس خود را تغییر دهد ،نی بحثی ندارد؛ زیرا به مج رد ای ن
که زن تغییر جنسیت داد ،زوجیت بین آنها باطل میشود و اگر بع د از تب دیل ش دن م رد ب ه زن،
زوجیت بخواهد برگردد ،محتاج دلیل یا عقد جدید هستیم .امام خمین ی (ره) م ی فرماین د :ازدواج
آن دو باقی باشد ،اگر چه احوط (به احتیاط ن دیکتر) آن است که دوباره ازدواج کنن د و زن فعل ی
با یر مردی که قبالً زن او بوده ،ازدواج نکند؛ مگر آن که با اجازه هر دو ط الق واق ش ش ود (ام ام
خمینی ،ج ،1ص ،524مسرله.)4
گاه زن و شوهر در زمان واحد تغییر جنست میدهند .در این که آیا ازدواج سابق پا بر جا باشد
یا باطل شده است ،دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول :این که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا میباشد .توضیح این ک ه ،حقیق ت
ازدواج ،زوجیت هریپ ،نسبت به دیگری اس ت و ن ه ب یشت ر .در ای ن ص ورت ،تنه ا حال ت و
چگونگی آن ،در قبل و پس از عمل جراحی تغییر کرده است (کریمی نیا2331 ،ش ،ص.)122
آیت اهلل محمد مومن در توضیح و توجیه احتمال باقی ماندن ازدواج ،در صورت تغییر جنسیت
هم مان زوجین ،معتقد است:
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بر فر

این که بر بقای عقد نکا این زن و شوهر (در ص ورت هم م ان ب ودن تغیی ر) قای ل

شویم ،می توان آن را بدین ترتیب بیان کرد :حقیقت اعتبار نکا  ،صرفاً عبارت از این است که ه ر
کدام از آن دو ،همسر دیگری است .پس از این رو ،زن و شوهرند و نکا به معنای همس ری ه ر
یپ از این دو برای دیگری است .وانگهی ،هر کدام از زن و شوهر ،خصوصیات تک وینی خ ود را
دارد که احکام خاصی بر آن مترتب است؛ همانگونه که هر کدام از آنان آثار طبیع ی خ ود را نی
دارد و این امر ،هی ناسازگاری با این موضوع ندارد که حقیقت نکا اعتباری ،صرفاً ،عبارت باشد
از زوجیت و همسری .بنابراین ،اگر جنسیت زن و شوهر ،در یپ زم ان تغیی ر کن د ،ب اقی مان دن
زوجیت این دو امکانپذیر خواهد بود و اگر دلیل ی ب ر رف ش ای ن زوجی ت وج ود نداش ته باش د،
استصحاب جاری میشود و اقتض ای استص حاب ،ب اقیمان دن زوجی ت اس ت (م ومن2425 ،ق،
ص.)221
احتمال دوم :این که ازدواج سابق دوام نداشته باشد ،و در وضعیت جدید باط ل گش ته اس ت؛
برخی فقی هان شیعه در بطالن ازدواج سابق که هر دو زوجین به ص ورت هم م ان تغیی ر جنس یت
دادهاند معتقدند که ازدواج سابق را نمیتوان بدون مالحظه شرائط و ضوابط شرعی آن استص حاب
کرد؛ چنان چه آن دو تغییر جنسیت دهند ،نمیت وان از نظ ر عقل ی و ش رعی ازدواج س ابق را ب ا
اوصاف و ویژگیهای خاص خودش (مانند:نفقه ،مهریه ،تمکین و )...استص حاب نم ود (مطه ری،
2413ق ،ص.)123-121
با توجه به آنچه گذشت ،رابطه بین زن و شوهر ،از نوع « یر متشابه االط راف» اس ت ک ه ای ن
نسبت و رابطه ،پس از تغییر جنسیت زوجین ،از بین رفتهاست .بنابراین ،عقد ازدواج س ابق ،باط ل
گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر ،نیاز به عقد ازدواج جدید دارند (کریم ی نی ا،2331 ،
ص.)234
اثر تغییر جنسیت بر نفقه زوجه در عقد دائم
هر گاه بعد از ازدواج ،مرد تغییر جنست دهد و به زن تبدیل گردد ،ازدواج سابق باطل ،و پرداخ ت
نفقه نی واجب نخواهد بود (صدر ،ج ،3ص ،244مسرله .) 3112
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ممکن است این پرسش مطر شود که پ س از تغیی ر جنس ت و در وض عیت جدی د ،درب اره
وجوب یا عدم وجوب نفقه شپ و تردید داریم ،از آن جایی که قبل از تغییر ،پرداخت نفقه واجب
بود ،پس از تغییر نی  ،استصحاب وجوب نفقه جاری میکنیم .بنابراین ،مرد سابق هم چنان موظ ف
به پرداخت نفقه به زوجه سابق خویش است (کریمی نیا ،2331 ،ص.)113
در پاسخ می گوییم :از شرایط اساسی استصحاب« ،بقای موضوع» است .در این جا یقین داری م
که موضوع «مرد وزن» عو
بنابراین ،حکم نی عو

شده و در وضعیت جدید ،شاهد وجود «دو مرد» یا «دو زن» هس تیم.
شدهاست و مجالی برای استصحاب وجوب نفقه و سایر احکام زوجی ت

وجود ندارد (صدر ،ج ،2ص233و.)245
اثر تغییر جنسیت بر نفقه در عقد موقت

هر گاه در عقد موقت ،یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد ،این مسرله چ ه ت رثیری در نفق ه زوج ه
خواهد گذاشت
در عقد موقت ،دادن نفقه از سوی زوج به زوجه واجب نیست .حال چنانچه ،یکی از زوج ین
تغییر جنسیت دهد ،طبیعی است که در مسرله نفقه ،تغییری به وجود نمیآید؛ چه ای نک ه ،نفق ه از
ابتدا بر زوج واجب و الزم نبوده و پس از تغییر جنسیت نی همینگونه خواهد بود.
هرگاه زوجه در عقد موقت ،پرداخت نفقه را شرط کن د و زوج آن را پذیرفت ه و براس اس آن،
عقد موقت منعقد شود ،اعطای نفقه همانند عقد دائم واجب خواهد بود .در این حالت ،اگر یکی از
زوجین تغییر جنسیت دهد ،چه ترثیری بر نفقه خواهد داشت
طبیعی است که عقد موقت به دلیل تغییر جنسیت ،فاقد موضوع شده و بنابراین ،باط ل خواه د
بود .وجوب اعطای نفقه نی از بین خواهد رفت ،زیرا «نفقه» به عنوان «شرط» و «عق د موق ت» ب ه
عنوان «مشروط» است .هرگاه مشروط منتفی گردد ،شرط آن نی از بین خواهد رف ت (کریم ی نی ا،
 ،2332ص.)133
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اثر تغییر جنسیت در نفقه والدین

از نظر فقه اسالمی نی هرگاه پدر یا مادر از نظر مالی ناتوان باشند ،بر فرزندان وی ک ه دارای ت وان
مالی هستند ،واجب است مخارج پدر و مادر را ترمین کنند.
اکنون این پرسش مطر است هر گاه فرزند ،اعم از پسر یا دختر تغییر جنست دهد ،چه ترثیری
بر نفقه والدین آنان دارد
در پاسخ باید گفت :تغییر جنسیت فرزند ،هی ترثیری در این حکم شرعی ندارد؛ چ ه ای ن ک ه
این حکم متوجه «فرزند» است و دختر یا پسر بودن نی ترثیری در این حکم شرعی ندارد.
دلیل این امر آن است که تغییر جنسیت فرزند ،وی را از عنوان «فرزند بودن» خارج نمیس ازد.
در هر حال ،پسر یا دختر ،چنان چه توان مالی داشته باشند ،پس از تغییر جنس یت نی الزم اس ت
نفقه پدر و مادر فقیر خویش را پرداخت کنند (کریمی نیا2332 ،ش ،ص.)331
اثر تغییر جنسیت در مهریه
اثر تغییر جنسیت بر مهریه در عقد دائم

هر گاه عقد دائمی صورت گیرد و پس از آن تغییر جنسیت یکی از زوجین واقش شود ،طبیعی است
که ازدواج سابق منحل میشود .در مورد پرداخت مهریه ،چهار احتمال (نظریه) وج ود دارد ک ه از
این قرار است:
 .2احتمال نخست :عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقاً ،چه مباشرت صورت گرفته باشد یا ن ه،
چه زوج تغییر جنسیت داده باشد یا زوجه.
 .1احتمال دوم :وجوب پرداخت مهریه مطلقاً ،چه ن دیکی صورت گرفته باشد یا نه ،چه زوج
تغییر جنسیت دهد یا زوجه.
 .3احتمال سوم :وجوب پرداخت کل مهریه در صورت ن دیکی و تنصیف در یر ن دیکی.
 .4احتمال چهارم :سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج.
هر یپ از احتمال های فوق را مورد بررسی قرار می دهیم:
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احتمال اول آن است که به طور مطلق چی ی بر عهده زوج نیست ،چه مباشرت صورت گرفت ه
باشد و چه نه ،نی فرقی نمیکند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه .شاهد بر این ام ر ،آن اس ت
که قرآن کریم از بسته شدن نکا پیش از واجب شدن مهریه سخن گفته است:
ِّ
ِّ
فرضوجلا ََل َّنافَریضهاو ِّ
ِّ
ادرهُا
درهُ َاو َ
عوه َّن َ
َ
امت ُ
وه َّناأواتَ ِّ ُ ُ
الجنکحاعلَی ُکماإ اطَلَقتُماجللنسکءَامکا ََلاَتََسا ُ
ًَ َ َ
اعلَیاجلملُق ِّاراقَ ُ
اعلَیاجلملُوس ِّعاقَ ُ
اِبملعر ِّ
ِّ
َمتکعکً ِّ
نی؛ (بقره (.)132:)1
اعلًیاجلملحس َا
وفاحقکً
َُ َ َ ُ
اگر زنانی را که با آنان ن دیکی نکردهاید و مهری برایشان مقرر نداشتهاید ،طالق گویید ،گن اهی
نکردهاید .ولی آنها را به چی ی در خور بهرهمند سازید :توانگر به قدر توان خود و درویش به قدر
توان خود .این کاری است شایستۀ نیکوکاران.
در این آیه شریفه طالق ،پیش از مهریه مقرر شدهاست و این امر نشان میدهد که نکا پیش از
مهریه بسته شده است.
احتمال دوم که عده ای از فقیهان شیعه بدان معتق د ش دهان د آن اس ت ک ه در ص ورت تغیی ر
جنسیت و بطالن ازدواج سابق ،زوج به پرداخت تمام مهریه موظف است؛ امام خمینی در اینب اره
میگوید:
اگر زنی ازدواج کند و پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود ،ازدواج از هنگام
تغییر باطل میشود و شوهر در صورت آمی ش قبل از تغییر جنسیت ،باید تمام مهریه زن را بپردازد
و در صورت عدم آمی ش ،سقوط نصف مهر مشکل و قول به پرداخ ت تم ام مهری ه بهت ر اس ت.
همچنین اگر زنی با مردی ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد ،ازدواجش از هنگ ام تغیی ر باط ل
میشود و در صورت آمی ش ،باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمی ش ،بنا بر اق وی بای د
بپردازد.
احتمال سوم در مورد مهریه آن است که گفته شود :هر گاه تغییر جنسیت یکی از زوجین ،پ س
از مباشرت صورت گیرد ،پرداخت تمام مهریه به عه ده زوج س ابق اس ت و ه ر گ اه تغیی ر قب ل
مباشرت صورت گیرد ،تنها پرداخت نصف مهریه بر عهده زوج است و چنانچ ه زوج ه ،ب یش از
نصف را دریافت کرده است ،الزم است مازاد را به زوج سابق بازگرداند.
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قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقه ،پرداخت کل مهریه را منوط به دخ ول م یدان د .در
ماده 2111قانون مدنی ،چنین آمده است:
هر گاه شوهر ،قبل از ن دیکی ،زن خود را طالق دهد ،زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر
شوهر بیش از نصف مهر را قبالً داده باشد ،حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثالً یا قیمتاً اس ترداد
کند.
احتمال چهارم ،اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد ،چی ی
بر عهده زوج نیست؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد ،بایستی مهریه زوجه پرداخت کند .البته اگر
تغییر زوج پس از مباشرت باشد ،تنها نصف مهریه بر عهده وی خواه د ب ود (کریم ی نی ا،2331 ،
ص.)225-254
به نظر میرسد که نظریه اول ،یعنی «عدم وجوب پرداخت مهریه» واضح البطالن است و نظریه
چهارم نی از قوت کافی برخوردار نیست .از میان دو نظریه دوم و سوم ،به نظر میرسد ک ه نظری ه
سوم (پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخ ول) م تقنت ر و
موافق نظر مشهور فقیهان اسالمی است .البته همان طور که برخ ی فقیه ان ش یعه بی ان ک رده ان د،
احتیاط آن است که زوجین در مساله مهریه پس از تغیی ر جنس یت یک ی از زوج ین ،ب ا یک دیگر
مصالح کنند (کریمی نیا ،2312 ،ص.)315
اثر تغییر جنسیت بر مهریه در عقد موقت

یکی از تمای های اصلی نکا موقت با نکا دایم این است که مه ر در نک ا دای م ،رک ن اص لی
نیست ،ولی در نکا موقت ،رکن اصلی محسوب است .از این رو ،چنان چه در عقد موق ت ،مه ر
ذکر نشود نکا باطل است.
برای مثال ،ازدواج موقت میان مرد و زنی برای مدت شش ماه و ب ه مهری ه ش ش ع دد س که
منعقد شده است .آن گاه مرد پس از اتمام ماه سوم ،تغییر جنسیت میدهد .طبیعی است ک ه ازدواج
موقت باطل می شود ،چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده ،به «دو زن» تبدیل شده است .ه م
چنین مرد سابق موظف است تمام مهریه را به زوجه سابق خویش پرداخت کند؛ چه ای ن ک ه وی
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خودش موجب بطالن ازدواج گشته است .تغییر جنسیت زوج ،مانند انصراف زوج از ادام ه ازدواج
موقت و یا بذل مدت میباشد .هر گاه زوج در عقد موقت ،بقی ه م دت را ب ذل کن د و ب ه ازدواج
موقت خاتمه دهد ،موظف است مهریه بقیه ایام را نی ب ه زوج پرداخ ت کن د .و ه ر گ اه قب ل از
دخول ،مدت را ببخشد و از ازدواج موقت منص رف گ ردد ،بای د نص ف مهری ه را پرداخ ت کن د
(نجفی ،بی تا ،چ ،31ص.)221
چنان چه در عقد موقت ،زوجه در بخشی از مدت ،تخلف ورزد و از تمکین خودداری نمای د،
به همان نسبت از مقدار مهریه کاسته میشود (نجفی ،بی ت ا ،چ ،31ص223؛ ام ام خمین ی،2331 ،
ج ،1ص.)223
در ازدواج موقت به مدت تخلف از مهر برگردانده میشود؛ از این رو ،اگر زن تغیی ر جنس یت
دهد ،بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف ،مهر را برگرداند .البته اگر زوجه با اجازه زوج در
عقد موقت ،تغییر جنسیت داده باشد ،ضامن نیست؛ زیرا در این صورت ،خود شوهر ب ر آن اق دام
کرده است و شاید اجازه دادن او ب ه اب راو و بخش یدن م دت برگ ردد (خ رازی2411 ،ق ،ش،13
ص.)155
اثر تغییر جنسیت در نگاه داشتن عده
عدّه در اصطال فقهی عبارت است از :مدتی که زن آزاد پ س از ج دایی از ش وهر ی ا کس ی ک ه
اشتباهاً با او ن دیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرقی نمیکند علت جدایی طالق باش د ،ی ا
فسخ نکا یا موت یا بذل مدت و یا انقضای آن .و علت نگه داش تن ع دّه ب رای زن ی ک ه رابط ه
زوجیت او منحل شده ،جلوگیری از اختالط نسبت است (محقق داماد ،2332 ،ص.)441
سوالی که اینجا مطر است اینکه آیا پس از تغییر جنست و بطالن نک ا س ابق ،ع ده (مانن د:
عدّه طالق یا عدّه فسخ) الزم است یا نه
اگر زوجین به دلیل طالق یا فسخ نکا یا انفساخ از یکدیگر جدا ش وند ،از دو حال ت خ ارج
نیست :یا این که قبالً میان آن دو مباشرت وجود داشته یا نه .در صورت اول ،زوجه الزم است پس
از جدایی به مدت سه ماه ،از ازدواج مجدد خودداری کند و پ س از اتم ام م دت ع ده ،مج از ب ه
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ازدواج مجدد است؛ اما چنان چه قبل از جدایی ،می ان آن دو ،مباش رتی نب وده و آن گ اه ب ه دلی ل
طالق یا فسخ از یکدیگر جدا شوند ،زن میتواند بالفاصله با مرد دیگ ری ازدواج نمای د و س پری
کردن دوران عدّه ،ل ومی ندارد .البته «عده وفات» در هر حال الزم است ،چه می ان آن دو مباش رتی
صورت گرفته باشد یا نه .هر گاه زن در دوران عده باشد ،مانند :عده طالق یا ع ده فس خ ی ا ع ده
وفات و در این هنگام ،تغییر جنسیت دهد ،آیا الزم است که ازدواج مجدد وی ،پس از اتم ام ع ده
باشد یا وی می تواند فوراً ازدواج کند (کریمی نیا ،2331 ،ص.)215-211
امام خمینی (ره) در این باره چنین می گوید:لو تغییر جنس المرأه فی زمان عدّتها سقطت العده
حتی عده الوفاه :اگر زنی در زمان عِدّه تغییر جنسیت دهد ،عِدّه اش ساقط میشود حتی عِدّه وفات
(امام خمینی ،ج ،1ص.)551
در سقوط عده فرقی نیست بین انواع عدهها :چه عده طالق باشد ،یا عده فسخ و یا حت ی ع ده
وفات .مهم ترین دلیل در اینباره ،تبدّل و تغییر موضوع است و این که عده ،مخصوص زنان است.
پس هر گاه موضوع عو

شود ،حکم نی عو

میشود .از اینرو عده ساقط است (کریم ی نی ا،

 ،2331ص.)211
اثر تغییر جنسیت بر قرابت های سببي و نسبي و رضاعي
منظور از «عناوین نسبی» عناوینی مانند :برادر ،خواهر ،عمو ،عمه ،دایی ،خال ه ،و نی پ در و م ادر
است .در تعریف نَسَب گفته شده است :نَسَب عبارت است از ازتباط دو نفر از طریق والدت یک ی
از دیگری (مثل رابطه والدین و فرزند) ،یا دو نفر از یپ منشر واحد (مانند رابطه ب رادر و خ واهر)
(نجفی ،بی تا ،ج ،11ص133؛ ج ،31ص.)1
پس از تغییر جنسیت ،قرابت نسبی از بین نمیرود .چنان چه «فرزند» تغییر جنسیت ده د ،وی
همچنان فرزند همان پدر و مادر است .به عبارت دیگر ،رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نی نس بت
«مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر جنسیت ،تغییر نمیکند.
هرگاه برادر تغییر جنسیت دهد ،خواهر میشود و هرگاه خ واهر تغیی ر جنس یت ده د ،ب رادر
میشود .طبیعی است وقتی مرد به زن یا برعکس تبدیل میشود ،عناوین آن نی تغییر میکند .گوی ا
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عناوین «برادر و خواهر» همانند «حکم» هستند ک ه ب ه تب ش تغیی ر موض وعات (م ردو زن) ،تغیی ر
میکنند .همچنین را بطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نی نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر
جنسیت ،تغییر نمیکند (کریمی نیا2331 ،ش ،ص.)311
آن چه در مورد قرابت نسبی بیان شد ،در مورد قرابت سببی و قرابت رضاعی نی جاری اس ت.
برای مثال ،قرابت یپ شخد با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است .پ س ه ر
گاه برادر همسر ،تغییر جنسیت دهد ،به «خواهر زن» تبدیل میشود و هرگاه خ واهر همس ر تغیی ر
جنسیت دهد ،به «برادر زن» تبدیل میشود .نی در مورد «قرابت رضاعی» همین حکم جاری است.
برای مثال ،خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «برادر رضاعی» تبدیل میشود و برادر رض اعی
پس از تغییر جنسیت به «خواهر رضاعی» تبدیل میشود (کریمی نیا2312 ،ش ،ص.)231
اگر پدر تغییر جنسیت دهد ،آیا عنوان «مادر» را پیدا میکند و چنان چه م ادر تغیی ر جنس یت
دهد ،آیا عنوان «پدر» را پیدا میکند
هرگاه پدر تغییر جنست دهد ،به «مادر» تبدیل نمیشود و نی هر گاه مادر تغییر جنس ت ده د،
به عنوان «پدر» شناخته نمیشود .زیرا هرگاه افراد جامعه با چن ین ف ردی مواج ه ش وند ،خواهن د
گفت :این «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (ن ه م ادر)؛ ی ا خواهن د
گفت :این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر) (کریم ی نی ا،
2312ش ،ص231و.)233
برخی فقیهان شیعه به دلیل «عرف» ،به عنوان دلیلی برای اثبات عناوین ،اش اره ک ردهان د (ام ام
خمینی (ره) ،ص ،113مسئله .)1
از نظر شرعی ،پدر کسی است که فرزند از نطفه (اسپرم) وی به وجود آمده باشد .پس از تغییر
جنسیت پدر یا مادر باید حالت سابق ،یعنی زمان انعقاد نطفه را مالحظه کرد و نه حالت کنونی .در
مورد نسبت «مادر و فرزند» گفته میشود :مادر کسی است که فرزند از تخمپ او ب ه وج ود آم ده
است .با این توضیح ،معلوم میشود که هر گاه پدر تغییر جنسیت دهد ،زن فعل ی ،م ادر محس وب
نمیشود؛ چون فرزند از تخمپ او به وجود نیامده است (کریمی نیا2312 ،ش ،ص233و.)234
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اثر تغییر جنسیت بر حضانت کودکان
حضانت در لغت پروردن است و در اصطال فقه پرورش اطفال است به وسیله ابوین و اقارب او،
که هم حق است و هم تکلیف .پرورش هم معنوی و ه م اخالق ی .پرسش ی ک ه در بح ث تغیی ر
جنسیت مطر است این است که هر گاه مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او محول شده-
است ،تغییر جنسیت دهد و مرد شود ،آیا هنوز هم اهلیت حضانت را دارا است یا نه نی ه ر گ اه
پدر در مدتی که حضانت طفل به او واگذار شدهاست به جنس مخالف تبدیل گردد و زن شود ،آیا
حق حضانت وی ساقط میشود یا نه (کریمی نیا2312 ،ش ،ص.)213
عنوان «پدری و مادری» از عناوین خاص بوده که با تغییر جنس یت ع و

نم یش ود و عرف اً

عنوان «مادری» پس از تغییر جنسیت صادق است .عالوه بر این ،مادر از نظر شرعی کسی است که
فرزند از تحمپ او به وجود آمده و در شکم وی رشد کرده و مادر ،او را به دنیا آورده باشد .پ س
از تغییر جنسیت ،این عنوان و ویژگی تغییر نمیکند .از اینرو ،با اطمینان بیشتری میت وان گف ت
که تغییر جنسیت مادر ،ترثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد .به عب ارت دیگ ر،
تنها «انوثیت» (زن بودن) مادر به وسیله تغییر جنسیت عو

شده و اکنون دارای ص فت رجولی ت

(مردی) است؛ ولی با این وجود ،عنوان «مادری» از وی زائل نشدهاست و نمیتوان گف ت ب ا زوال
صفت انوثیت ،صفت «مادری» نی زائل شدهاست .با این وجود ،میتوان این احتمال را بیان داش ت
که هرگاه به تشخید دادگاه ،مادر پس از تغییر جنس یت ،فاق د ص الحیت الزم ب رای حض انت و
نگهداری کودک باشد ،این حق او سلب میشود و به پدر کودک که واجد صالحیت است ،واگذار
میشود (کریمی نیا ،2331 ،ص.)341
عنوان «پدر» پس از تغییر جنسیت عو

نمیشود و عرفاً شخد میتواند بگوید :این پدر م ن

است که تغییر جنسیت داده و زن شده است و فر

آن است که حض انت ک ودک ب ه پ در از آن

جهت که پدر است واگذار شدهاست .عالوه براین ،از نظر شرعی پدر کسی است که فرزند از نطفه
(اسپرم) وی به وجود آمده باشد و این با تغییر جنسیت ،تغییر نمیکند.
احتمال دیگر ،آن است که پدر با تغییر جنسیت خویش و تبدیل ش دن ب ه زن ،از ص الحیت و
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شایستگی الزم برای حضانت برخوردار نباشد؛ مخصوصاً اگر پس از تغییر جنسیت و تبدیل ش دن
به زن ،با مرد دیگری ازدوج کند که از مفهوم ماده  2211قانون مدنی ،عدم صالحیت وی به دس ت
میآید .عالوه بر این ،ماده 2213قانون مدنی میگوی د :هرگ اه در اث ر ع دم مواظب ت ی ا انحط اط
اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ،صحت جسمانی یا تربیت اخالق ی طف ل در
معر

خطر باشد ،محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاض ای ق یّم او ی ا ب ه تقاض ای

رئیس حوزه قضایی ،هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتیضی بداند ،اقتضا کند.
با توجه به قرائن و شواهد فوق ،میتوان گفت :هدف از حضانت ،حفظ و نگهداری ک ودک در
سنینی است که شدیداً به حمایت معنوی و روحی و فکری نیازمند است .و با تغییرجنس یت پ در،
این حمایتها از بین میرود و با تشخید دادگاه ،مادر کودک یا ش خد ص الح دیگ ر ،حض انت
کودک رابه عهده میگیرد (کریمی نیا ،2312 ،ص.)111-211
اثر تغییر جنسیت والدین بر والیت کودکان
اثر تغییر جنسیت مادر بر والیت کودکان

هر گاه جنسیت مادر تغییر کند و او به مرد تبدیل شود ،در صورت نبود پدر و جد پ دری ،آی ا ب ر
کودکان والیت پیدا میکند یا نه
در تغییر جنسیت مادر و تبدیل وی به مرد ،عنوان «پدر» برای وی ثابت نیست ،بلکه عرفاً گفت ه
میشود :این شخد همان مادری است که مرد شده است (نه پدر) پس می ت وان گف ت :م ا عل م
داریم که عنوان «اب» حادا نشدهاست و الاقل در این امر شپ داریم .در حال ت ش پ م یت وان
حالت سابقه را استصحاب کرد و حالت سابقه در فر

ما «نبود عنوان پدری» است .پس در ح ال

حاضر هم عنوان پدری ثابت نیست و با انتفای عنوان پدری ،عنوان والیت نی منتفی است .هر گ اه
مادر تغییر جنسیت دهد ،هی گاه بر کودکانش والیت پیدا نمیکند ،بلکه با نبود پدر ،والیت ب رای
جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری ،والیت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد ب ود (کریم ی
نیا2312 ،ش ،ص.)331-332
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دلیل اول :ثبوت والیت بر صغار برای عنوان پدر

ثبوت والیت بر صغار به عنوان «ابّ» (پدر) است و مادری که تغییر جنسیت داده و به م رد تب دیل
شده ،عرفاً به عنوان پدر شناخته نمیشود و مقتضای اصل ( استصحاب) عدم ثبوت والی ت اس ت
(امام خمینی (ره) ،2335 ،ص112؛ مومن2425ق ،ص.)222-225
دلیل دوم :معنای پدر از نظر شرعي

از نظر شرعی« ،پدر» کسی اس ت ک ه فرزن د از من ی او ب ه وج ود آم ده باش د (الص در2112 ،م،
ص .)225و این عنوان بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زاییده ،ص دق
نمیکند؛ بلک ه عرف اً م ادر پ س از تغیی ر جنس یت ،همچن ان ب ه عن وان م ادر ش ناخته م یش ود
(مومن2425ق ،ص.)225
اثر تغییر جنسیت پدر بر والیت کودکان

در حقوق اسالمی و فقه امامیه ،پدر و جد پدری بر اطفال و کودکان تا رسیدن به سن کب ر والی ت
قهری و قانونی دارند و افراد یر رشیر یا مجنون که سفه و جنون آنان متصل به زم ان ص غر باش د
نی تحت والیت پدر و جد پدری خواهند بود (امامی ،2311 ،ص.)533
اگر پدر کودکی تغییر جنسیت یافته و تبدیل به زن گردد و جد پدری نی در قید حی ات نباش د
و یا به علت کهولت سن یا علل و عوامل دیگر قادر به انجام تکلیف والیت نباشد ،تکلیف والی ت
قهری چیست در پاسخ ممکن است گفته شود با تغییر جنسیت مرد و تبدیل ش دن ب ه زن چ ون
این فرد خصوصیات و روحیه پدر بودن را از دست داده است ،دیگر صالحیت جسمی و اخالق ی
یا روانی که الزمه برقراری تکلی ف سرپرس تی و تص دی ب ه ام ر والی ت اس ت را دارا نیس ت و
نمی تواند بر فرزند خود والیت داشته باشد و از طرفی دیگر اگر فر

بر این است که جد پ دری

در قید حیات نیست تا عهدهدار والیت قهری و قانونی باشد و یا اگ ر در قی د حی ات اس ت ق ادر
نیست امر والیت را انجام دهد یا از نظر اخالقی صالحیت آن را ندارد ،و از طرفی دیگ ر م ادر ب ر
فرزند والیت ندارد .بنابراین در چنین وضعی میتوان بر این باور بود که مانند حالتی ک ه طف ل ی ا
محجور فاقد پدر و جد پدری است یا از دیدگاه شرع و قانون فرد تغییر جنسیت یافت ه ص الحیت
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الزم برای تصدی والیت نخواهد داشت که در این صورت الزم است از طریق دادگاه صالح اق دام
به نصب قیم گردد و در واقش والیت و سرپرستی چنین اطفال یا محجورینی به عهده حاکم خواهد
بود که از طریق تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم ،این تکلیف انج ام م یپ ذیرد (لنکران ی،2311 ،
مسرله .)351-325
تغییر جنسیت وسهم االرث
اثر تغییر جنسیت بر سهم االرث فرزندان از والدین

هر گاه فردی ،جنسیت خویش را تغییر دهد ،و آنگاه یکی از والدین وی فوت کن د ،آی ا براس اس
جنسیت فعلی ارا میبرد یا براساس جنسیت سابق
همه فقیهان شیعه که به این مسرله توجه کردهاند ،مالک ارا در ای ن م وارد را جنس یت فعل ی
فرزندان می دانند (امام خمینی (ره) ،ج ،1ص .)551اگر شخصی پسر باشد و قبل از م رگ پ درش
تغییر جنسیت دهد ،مانند پسران ارا نمیبرد ،بلکه مانند دختر ارا میبرد؛ لذا اگر مورا بمیرد و
از او پسر جدید (بعد از تغییر جنسیت) و دختر جدید ب اقی بمان د ،م رد فعل ی دو براب ر زن ارا
میبرد (خرازی ،ش ،13ص.)151
اگر بعد از مرگ پدر و قبل از تقسیم ترکه تغییر جنسیت صورت گیرد ،آی ا در پرداخ ت س هم
االرا ،جنسیت فعلی مالک است یا جنسیت زمان موت مورا
به نظر میرسد در این حالت ،باید جنسیت زمان موت مورا مالک ومبنا باشد .چه این که فرد
پس از فوت پدر یا مادرش تغییر جنسیت دادهاست .پس حقی برای وی ثابت شده اس ت و تغیی ر
جنسیت بعدی ترثیری در این مسرله ندارد.برای مثال ،اگر پسر پس از فوت پدرش تغیی ر جنس یت
دهد و به دختر تبدیل شود سهم االرا وی همانند برادرش میباشد .نی اگر دخت ر پ س از ف وت
پدرش تغییر جنستی دهد و به پسر تبدیل شود ،سهم االرا وی همانند خواهرش اس ت (کریم ی
نیا2312 ،ش ،ص.)341
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اثر تغییر جنسیت بر سهم االرث والدین از فرزندان

هر گاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود ،زن فعلی چه می ان سهم االرا میبرد؛ آی ا ب ر
اساس جنسیت فعلی یا بر اساس جنسیت سابق خویش نی هر گاه مادر تغییر جنسیت ده د و ب ه
مرد تبدیل گردد ،مرد فعلی چه مقدار سهم الرا از فرزند (میت) دریافت میکند
پدر و مادری که تغییر جنسیت دادهاند ،از فرزند (فوت شده) ارا میبرند .امام خمین ی (ره) و
بقیه فقیهان اسالمی ،اصل وجود ارا را پذیرفتهاند (کریمی نیا2312 ،ش ،ص.)114
تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر یا پدر تغییر جنسیت یافته) از جمله افراد «اول ی
االرحام» نسبت به میّت (فرزند فوت شده) میباشند؛ پس ،از اموال و حقوق مربوط به میّ ت س هم
االرا خواهند داشت (امام خمینی (ره) ،ص.)113
آن چه معیار قرار میگیرد تا شخد وارا میت محسوب شود ،اقربیت در خویشاوندی نسبت
به میّت است و اقربیت پدر و مادر که تغییر جنسیت دادهاند ،هنوز ثابت است .پس طب ق ض وابط،
ایشان اولی به ارا بردن میباشند و حاجب طبقات بعد میشوند.
به نظر میرسد ،می ان ارا پدر یا مادری که تغییر جنسیت دادهاست ،ب ر اس اس «زم ان انعق اد
نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه 1 3 ،است ،هر چند بعداً تغییر جنسیت داده و ب ه
زن تبدیل شود و نی برای مادر  2 3است ،هر چند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود .دلی ل
این امر آن است که به مقتضای کتاب ،سنّت و اجماع ،ارا ثابت شدهاس ت و ه ی مالک ی ب رای
تقسیم ارا باقی نمیماند مگر «مالک تقسیم به لحاظ زم ان انعق اد نطف ه» (کریم ی نی ا2312 ،ش،
ص.)113
اثر تغییر جنسیت بر ارث اقارب طبقه دوم و سوم پس از تغییر جنسیت

اگر افرادی مانند :برادر ،خواهر ،عمو ،عمه ،دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبق ه
دوم و سوم ارا ،قبل از فوت موّرا تغییر جنست دهند ،جنسیت فعل ی آن ان م الک تعلّ ق س هم
االرا آنان می-باشد .اگر برادر تغییر جنسیت دهد ،به خواهر تبدیل میشود و برعکس ،نی هم ین
«تبدّل عنوان» در عناوین «عمو ،عمه» و «دایی ،خاله» وج ود دارد؛ یعن ی ه ر عن وان ،ب ه قرین ه آن
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تبدیل میگردد .در تمام این عناوین ،مالک جنسیت فعلی است و در هر دو صورت ،وارا بودن و
مورا بودن صادق است (کریمی نیا2331 ،ش ،ص.)352
نتیجه
طبق بررسیهای انجام شده در این تحقیق به نتایج زیر میرسیم:
 .2از ارکان ازدواج آن است که دو نفر از جنس مخالف با یکدیگر پیمان نک ا ببندن د .هرگ اه
پس از تغییر جنست یر هم مان ،و در وضعیت جدید ،موضوع ازدواج «مرد و زن» ،تغیی ر
کند و به موضوع جدید «دو مرد» ی ا «دو زن» تب دیل ش ود ،ازدواج س ابق باط ل و منح ل
خواهد شد.چنانچه زوجین به صورت هم م ان تغیی ر جنس یت دهن د ،ازدواج س ابقباطل
گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر ،نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.
 .1چنان چه تغییر جنسیت یکی از زوجین ،پس از مباشرت صورت بگیرد ،تمام مهریه به نف ش
زوجه ثابت است و چنان چه قبل از مباشرت ،تغییر جنسیت واقش ش ود ،بن ابر اق وی بای د
بپردازد.
.3هرگاه «نکا دائم» وجود داشت و عالوه ب ر آن ،تمک ین (ع دم نش وز) نی موج ود باش د،
«وجوب نفقه» به عنوان یپ حکم شرعی ثابت است و هر گاه یکی از آن دو ش رط از ب ین
رود ،وجوب اعطای نفقه نی نفی میشود .طبیعی است که پ س از تغیی ر جنس یت یک ی از
زوجین ،یکی از دو شرط ،یعنی «ازدواج دائم» از بین میرود.
 .4هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد ،هی گاه بر کودکانش والیت پیدا نمیکند ،بلکه با نبود ،پدر،
والیت برای جد پدری و در صورت نبود جد پدری ،والیت کودکان بر عهده ح اکم ش رع
خواهد بود .هر گاه پدر تغییر جنسیت دهد ،ترثیری در والیت وی ندارد.
.5همچنین تغییر جنسیت مادر ،ترثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد .عنوان
پدر پس از تعییر جنسیت عو

نمیشود و عرفاً شخد میتواند بگوید :این شخد پ در

من است که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شدهاست و ف ر
کودک به پدر از آن جهت که پدر است واگذار شده است.

آن اس ت ک ه حض انت
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 .2تغییر جنسیت پدر ،وی را به عنوان «مادر» تبدیل نمیکند .نی پس از تغییر جنست مادر ،وی
به عنوان «پدر» شناخته نمیشود ،بلکه میتوان گف ت :پ در پ س از تغیی ر جنس یت ،عرف اً
وشرعاً همچنان پدر است ،اگر چه به زن تبدیل شدهاست .نی مادر پس از تغیی ر جنس یت،
هم چنان مادر است ،اگر چه به زن تبدیل شدهاست.
 .1پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده ،از فرزند (فوت شده) ارا میبرد و رابطه توارا می ان
والدین و فرزندان قطش نمیشود .مالک ارا بردن فرزندان از والدین جنس یت فعل ی آن ان
قبل از فوت والدین است.
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