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Background and Aim: The family is the first and most important institution 

of society, which reinforces the common values of every society and the most 

important foundation for the protection and protection of those values. The 

purpose of this research is to investigate the deterioration of marriage due to the 

change of gender of the couple. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Findings: As a general rule, it can be stated that in contracts and legal acts 

where the type of gender has no effect on legal rights, gender change also has 

no legal effect. However, in contracts where the gender of the person is 

decisive, such as marriage, with the change of gender, it undergoes change and 

different rulings and effects follow. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: The theory of Involuntary termination in gender change is correct 

and based on it, the marriage contract is valid from the time of conclusion until 

the time of gender change, and it is forcibly dissolved from the time of gender 

change. 
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 مقدمه. 1

نهاد اجتماع است که  نتریو مهم نیخانواده اول

مشترک هر جامعه و  هایکننده ارزشتیتقو

حفاظت و حراست از آن  انیبن نتریمهم

 کی لیتشک یرکن اساس نکاح عقد. هاستارزش

خانواده، عقد نکاح  ژهیو تیخانواده است. به تبع اهم

است که  یعقود اجتماع نتریژهیو و نتریاز مهم زین

برخوردار است و هر  ایژهیو تیو اهم تیحساساز 

توجه  ازمندیکه بر ازدواج اثرگذار باشد ن ایمقوله

 است.  ایژهیو

مقوالت مربوط به نکاح، ضرورت پرداختن  انیم از

که به گسست نهاد خانواده ارتباط دارد  یبه مباحث

جهت حفظ خانواده به شود،یو سبب انحالل نکاح م

. در فقه ابدییم تیاهم شتریب اریبس یاز فروپاش

انحالل عقد نکاح عبارتند از فسخ،  هایراه یاسالم

عقد متعه  تاتمام مد ایانفساخ، طالق، بذل 

 . باشندیم

 نیاز ا یکیمنحل شود.  یلیممکن است به دال عقد

بطالن است. نکته قابل  گرید لیانفساخ و دل ل،یدال

 یتیتوجه آن است که انفساخ عقد با بطالن آن ماه

 یباطل باشد به معنا یمتفاوت است. اگر عقد

آن عقد است، اما انفساخ  ریو عدم تأث اعتبارییب

 حیصح ورطبه یابتدا عقداست که  ییعقد در جا

موجب انفساخ آن گردد  یمنعقد شود، سپس سبب

 .(327 ،1386 ان،ی)کاتوز

خانواده که بر اساس عقد نکاح صورت  لیتشک

 تیحائز اهم ارینهاد مقدس بس نیو حفظ ا ردگییم

 یرو یکه شارع مقدس توجه خاصآن ژهیواست، به

موضوع داشته است. امر حفاظت و حراست از  نیا

 نیاست. بر هم سریضوابط آن م تینکاح تنها با رعا

از  یکیاساس مسئله انحالل و انفساخ نکاح که 

و  رساندیم انیاست که ازدواج را به پا یوسائل

شود و  یدقت بازشناسبه دیبا پاشد،یم خانواده فرو

شود.  نییحدود و احکام آن در فقه و حقوق تب

 هاییو آگاه یخصوصاً آنکه عدم اطالعات کاف

رابطه ممکن است موجب  نیدر ا یو قانون ینید

 یاجتماع هایتیمنحل شدن خانواده، بروز محروم

شود. از  یو اخرو یویدن هایو مجازات یو فرهنگ

از  یکیرو الزم است موارد انفساخ به عنوان  نیا

 عقد نکاح شناخته شده و شناسانده شود.  نیمواز

است که  یاز اسباب یکی ت،یجنس رییتغ یطرف از

. هرچند که کندیاعتبار نکاح را با چالش مواجه م

قدمت عمر بشر دارد اما به یعمر تیجنس رییتغ

گفت که از مسائل  توانیآن م یشکل امروزبه

است که به  یاسالم یمستحدثه در حقوق کشورها

 اتیوارد شده است. در روا یغرب یتبع از کشورها

با عنوان  تیجنس رییمتعدد از موضوع تغ یاسالم

ث شده است اما در مورد افراد طرح بح هایخنث

نشده است. در  انیب یزیبه صراحت چ یتیجنسترا

 یپرسش اساس نیدنبال پاسخ به اپژوهش حاضر به

 ایاز موجبات بطالن و  تیجنس رییکه تغ میهست

که در  یاهیفرض شود؟یانفساخ نکاح محسوب م

است که،  نیا شودیپرسش مطرح م نیبه ا سخپا

اصح است و بر  تیجنس رییانفساخ در تغ هینظر

 رییاساس آن عقد نکاح از زمان انعقاد تا زمان تغ

قهراً  ت،یجنس رییبوده و از زمان تغ حیصح تیجنس

 .شودیمنحل م
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 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یاصورت کتابخانههاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هاافتهی. 4

 رییکه، تغ دهدیپژوهش حاضر نشان م هایافتهی

است.  یمسئله اختالف کیدر فقه و حقوق  تیجنس

 رییتغ تیعدم مشروع ایو  تیاوالً در مورد مشروع

 تیمشروع هیمطرح است: نظر هیجنس سه نظر

 تیمشروع هیمطلق؛ نظر تیممنوع هیمطلق؛ نظر

 دگاهیسوم، به د هینظر رسدینظر مبه مشروط.

 یشناختو روان یعلم هایتیو واقع یپزشک

صورت دارد. به یشتریبوده و انطباق ب ترکینزد

اظهار داشت  توانیم یقاعده کل کیعنوان به ،یکل

 تیکه نوع جنس یکه در قراردادها و اعمال حقوق

فاقد اثر  زین تیجنس رییندارد، تغ یاثر حقوق

افراد  تیکه جنس ییاست، اما در قراردادها یحقوق

 ت،یجنس رییاست، مانند ازدواج، با تغ کنندهنییتع

بر آن  یشده و احکام و آثار متفاوت رییدستخوش تغ

بر نکاح  تیجنس ریی. در مورد اثر تغشودیمترتب م

 هیبطالن؛ نظر هیمطرح شده است: نظر هیدو نظر

 تیرابطه زوج انیانفساخ. اگرچه هر دو منتج به پا

احکام و  ها،هیاز نظر کیاما بر اساس هر  شوندیم

آثار آن متفاوت است. بر اساس آنچه گذشت، به 

اصح  تیجنس رییانفساخ در تغ هینظر رسدینظر م

است و بر اساس آن عقد نکاح از زمان انعقاد تا زمان 

 رییبوده و از زمان تغ حیصح تیجنس رییتغ

 .شودیقهراً منحل م ت،یجنس
 

 . بحث5

به مثابه شرط  نیزوج یتیجنس ریتغا .5-1

 صحت نکاح

 نیصحت نکاح تفاوت طرف یاساس طیجمله شرااز

لحاظ مسلم به یاست. قانون مدن تیعقد در جنس

بودن شرط مزبور بدان اشاره ننموده است؛  یهیو بد

 حینوعاً بدان تصر زیکشورها ن ریسا نیقوان یحت

 عرف مسلمات از نظر مورد شرط .اندننموده

-هم دو انیکه ازدواج م ایگونهاست؛ به اجتماعی

 یخالف اخالق حسنه، عرف و نظم عموم جنس

از کشورها از  یاری. در مقررات بسشودیم یتلق

شناخته  ترسمیبه جنسازدواج دو هم رانیجمله ا

 یجار یعقد را در صورت غهینشده و دفاتر ازدواج ص

را احراز  نیطرف تیاختالف جنسکه  کنندیم

 یامر معموالً با مراجعه به شناسنامه نیو ا ندینما

 (.277 ،1378 ،ی)امام ردگییها صورت مآن

 نینکاح فقط ب ،یقانون مدن حیرغم عدم تصربه

، 1035است، مواد  رپذینمخالف امکا نیزوج

نظر است  نیا دیمو 1124و  1122، 1167، 1059

هدف  گرید ی(. از سو44 ،1370 ،یو امام یی)صفا

از کودکان و  تیحما و یاز نکاح، تمتع جنس یاصل

ساختن مرد و زن به کانون خانواده است،  بندیپا
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 شودیزن و مرد گفته م مانیبه پ ییرو زناشو نیاز ا

اقوام و ملل  یرا همه یعیناموس طب نیو ا

از  زین یراستا قانون مدن نی. در هماندرفتهیپذ

کرده  ادیح بارها به عنوان زن و مرد عقد نکا نیطرف

 یقانون مدن 1116و  1114است، مثل مواد 

 (.65 ،1390 ان،ی)کاتوز

باهم ازدواج کنند و  توانندیدو مرد نم ایدو زن  لذا

 صیتشخ یدرستبه تشیل، که جنسمشک یخنثا

 ان،یازدواج کنند )کاتوز توانندینم شود،نمی داده

 تیجنس ریموضوع تغا زین یفقه (. از نظر66 ،1390

آن به  نییبسا عدم تباز مسلمات بوده و چه نیزوج

بودن آن بوده  یهیثر از بدأمستقل مت یعنوان شرط

شرط  نیدر ا یکیتشک یاست، لذا در مصنفات فقه

چه در عقد نکاح و چه  شانیو ا شودینممشاهده 

 قانون و اندتفاوت توجه داشته نیدر آثار آن به ا

 ،یموضع الهام گرفته است )امام نیهم از ا مدنی

1378، 277.) 

 یعقد نکاح معموالً با ارائه نیطرف تیهو احراز

و مادام که خالف آن ثابت  گرددیشناسنامه احراز م

 تیتفاوت جنس صینشود شناسنامه اماره بر تشخ

 یایممکن است شناسنامه گو ی. اما گاهباشدیم

 تینباشد که در صورت احراز وحدت جنس قتیحق

ابطال  یباطل بوده، هرچند برانکاح بدون شک 

به دادگاه مراجعه نمود  دیو شناسنامه با نکاح

ارجاع  قیاز طر (. دادگاه14-16 ،1387 ،ی)اسد

 یپزشک یکه معموالً از مجرا یموضوع به کارشناس

امر حکم به  نیخواهد بود، در صورت اثبات ا یقانون

و اصالح شناسنامه  هیبطالن نکاح و ابطال سند نکاح

فاقد  نیاز زوج یکیچنانچه  ،یخواهد بود. از طرف

خود باشد به  تیمربوط به جنس یدستگاه تناسل

را به او اطالق نمود،  تیکه نتوان آن جنس یطور

اقامه دعوا کند و  تواندیسبب م نیطرف مقابل به ا

 نیبر اساس ا تواندیبطالن نکاح را بخواهد. دادگاه م

قانون  3به استناد ماده  ،یقانون یادعا و نظر پزشک

حکم به بطالن عقد نکاح صادر  ینمد یدادرس نییآ

 کند.

 

در زوال  تیجنس رییاحکام و آثار تغ .5-2

 عقد نکاح

در عقد نکاح به  تیجنس رییتغ ریرابطه با تأث در

است  نیدو حالت وجود دارد. حالت اول ا یطور کل

دهد و  رییخود را تغ تیجنس نیاز زوج یکیکه 

هر دو، اقدام به  نیاست که زوج نیا گریحالت د

به  زیهر دو ن تیجنس ریی. تغندینما تیجنس رییتغ

و به  رمقارنیصورت غبه رد؛پذییدو شکل انجام م

 تیجنس رییصورت مقارن و همزمان. در رابطه با تغ

 نیزوج رمقارنیغ تیجس رییو تغ نیاز زوج یکی

وجود ندارد؛ و در هر دو مورد حکم به  یاختالف

تنها در  ینکاح داده شده است. اما برخانحالل عقد 

به صورت مقارن استثناء  نیزوج تیجنس رییتغ

 (. 175-178 ،1390 ،رحمتی) اندقائل شده

در نکاح در  تیجنس رییتغ ریتأث رسد،ینظر مبه

استثناء محتمل،  کینظر از و صرف یحالت کل

عقد  یبطالن نکاح است. اما چگونه و بر چه اساس

بطالن و  تیفی. در مورد کشودینکاح منحل م

اول  دگاهیمطرح است. د دگاهیانحالل نکاح دو د

و  شودیانفساخ نکاح موجب انحالل عقد م نکهیا

قائل به کشف بطالن نکاح است. در  گر،یدگاه دید
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 رییانحالل عقد نکاح در تغ تیفیادامه ابتدا به ک

 تیجنس رییو سپس احکام تغ مپردازییم تیجنس

 . مدهییدر نکاح و انواع آن را مورد مطالعه قرار م
 

از  یانحالل عقد نکاح ناش تیفیك .5-2-1

 نیزوج تیجنس رییتغ

 فیتعر گونهنینکاح را ا سندگانینو یبرخ

است که به موجب آن مرد و زن  یعقد»: ندنماییم

آن  یعالوه بر نف ای یجنس تیمحروم یالاقل بر نف

 یخانواده و زندگ لیمنظور تشکبه ت،یمحروم

 «شوندیقانوناً باهم متحد م یمشترک خانوادگ

  (.721 ،1372 ،یلنگرودجعفری )

است که به موجب آن زن و  ینکاح عقد نیبنابرا

 ،یخانواده و شرکت در زندگ لیمنظور تشکبه یمرد

است که جنبه  ی. نکاح از عقودشوندیبا هم متحد م

هر دو را داراست. آنچه مهم است  یمالریو غ یمال

از نکاح شده است که  یمتنوع فیاست که تعار نیا

 دیوارد است و شا یخاص راداتیاز آنها ا کیبر هر

همانند  رانیا یر آن است که در قانون مدنعلت ام

از  یفیجمله فرانسه، تعراز کشورها من یاریبس

 مانیپ نیوجود ا نینکاح آورده نشده است. با ا

 نیدر ب یمنطقاً و عرفاً با اندک اختالفات یانیبن

از اصول  یاریاست و بس یاقوام و ملل جار یتمام

 کسانیو مذاهب  هافرهنگ یتمام نیآن در ب

جز  رانیا یکه امروز در قانون مدن ی. اصولباشدیم

صحت نکاح آورده شده همانند قصد و رضا  طیشرا

ظاهر البته شرط به تیق.م( و اهل 1062)ماده 

از همان موارد  تیبر اختالف جنس یمبن ایساده

شرط  یالبته اگرچه قانون مدن باشدیشده م ادی

که  دانستندیم یهیبد یحدرا به تیاختالف جنس

 تیلزوماً اختالف جنس یاز آن نبرده است ول ینام

 .شودیاستنباط م یموارد به روشن یاریاز بس

از کشورها مثل سوئد و هلند  یامروز در برخ اگرچه

صادر  یصورت قانونجنس بهاجازه ازدواج دو هم

تا  یجوامع بشر نیترییاز ابتدا یاست ول دهیگرد

منظر ازدواج را که در  نیدر اول زیها نآن نتریمدرن

نظر اهدافش تولد و تناسل را هم مد یکنار تمام

 دانندیم داریعنجنس مهمریدو غ نیقرار داده، ب

 (. 141-144 ،1390 ،یمیو کر یوضی)ع

شرط  یقانون مدن نظر نگارندگان، با وجود آنکهبه

دانسته که یم یهیبد یرا به حد تیاختالف جنس

مواد  رانیا یاز آن نبرده است اما در قانون مدن ینام

 یهمگ 1124، 1122، 1067، 1059، 1035

صحت نکاح  یمختلف برا تیو لزوم جنس یگواه

 رانیق.م ا 975تنها بر اساس ماده  یاست ول

درباره ازدواج دو هم جنس حکم به بطالن  توانیم

بر اساس فرهنگ و عرف ما ازدواج  ناًیقی رایداد. ز

و اخالق  عمومی نظم برخالف جنسدو هم نیب

در  یتیبه اختالف جنس حیحسنه است. عدم تسر

شرط از وضوح آن است چنانکه به یامر ازدواج ناش

 ندگانینما ایجمهور سیعاقل بودن در مورد رئ

نشده  ایاشاره نیوضوح آن، در قوان لیبه دل سمجل

 یقانون اساس 4استناد به اصل  نیاست. عالوه بر ا

 دیدر امر نکاح مف یتیاثبات اختالف جنس یبرا زین

 است.

: داردیمقرر م نیچن یچهارم قانون اساس اصل

 ،یماد ،ییجزا ،یو مقررات مدن نیقوان هیکل»

 ریو غ یاسیس ،ینظام ،یفرهنگ ،یادار ،یاقتصاد
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اصل  نیباشد. ا یاسالم نیبراساس مواز دیبا هانیا

 نیو قوان یعموم همه اصول قانون اساس ایبر اطالق 

امر به  نیا صیحاکم است و تشخ گریو مقررات د

 «نگهبان است. یعهده فقهاء شورا

را  یکه سردفتر بخواهد نکاح یهنگام زیعمل ن در

احراز اختالف جنس به  یواقع و ثبت کند برا

مجاز  یو تنها زمان کندیرجوع م نیشناسنامه طرف

 ینمودن عقد نکاح و ثبت آن در دفتر رسم یبه جار

در  نیطرف تیکه اختالف جنس باشدیازدواج م

 رخالفب یازدواج اناًیشناسنامه محرز باشد و اگر اح

فوق باطل  هیازدواج و سند نکاحمورد واقع شود  نیا

و به حکم دادگاه شناسنامه اصالح خواهد شد 

 (.20 ،1390 ان،ی)کاتوز

و گاه  باشدینم یسادگ نیبه ا شهیمسئله هم اما

 رییاقدام به تغ نیاز زوج یکیممکن است که 

که مطلب مهم  نجاستیدر ا ندینما تیجنس

 به محکوم جنسدو هم نیازدواج ب رایز دنماییم

 تیزوج یکسانی نیکه ا یدر صورت ولی است بطالن

عقد  تیحاصل شده باشد وضع یبر اثر عمل جراح

چه  نیزوج تیشدن جنس یکینکاح، تا قبل از 

 یجهت بررس نیاز ا دیواقع، مطلب باخواهد بود؟ در

 حیصح تیجنس ریینکاح تا قبل از تغ ایشود که آ

عقد ازدواج از ابتدا دچار فساد  نکهیا ایو  باشدیم

با توجه به آنچه  باشد؟یباطل م نیبوده و بنابرا

 هینظرو  دگاهیبا دو د توانیگفته شد موضوع را م

انفساخ نکاح  هیکرد که شامل نظر یمتفاوت بررس

 .باشدیکشف بطالن نکاح م هیو نظر
 

 

 انفساخ نکاح  هینظر .5-2-1-1

از  یکی تیجنس رییآن است که با تغ هینظر کی

 ریی. اگرچه تغشودیعقد نکاح منفسخ م ن،یطرف

مشروع و ریادامه نکاح را غ ن،یاز طرف یکی تیجنس

عدم امکان  نیا یول سازدیممکن مریغ جهینتدر

فساد نکاح از لحظه انعقاد  یمعناادامه رابطه به

ظاهراً  نیرفدر لحظه انعقاد نکاح، ط رایز باشد،ینم

 به توجه با و اندمخالف هم بوده تیجنس یدارا

بر بطالن نکاح وجود ندارد و  یلیظواهر دل تحجی

 تیجنس رییواقع نکاح از لحظه انعقاد تا لحظه تغدر

منعقد شده و ادامه  یبه درست نیاز طرف یکی

و امکان  ءاقتضا تیجنس رییمحض تغبه ی. ولابدییم

عقد  جهنتی در و رودیم نیعقد نکاح از ب یبقا

از وحدت  توانیباره م نی. در اشودیمنفسخ م

ق.م که در مورد عقد مستمر اجاره  481مالک ماده 

ماده با  نیبر اساس ا .استفاده نمود زین باشدیم

از  یکیخالل مدت آن موضوع قرارداد در  یانتفا

و  ی)صفر دآییموجبات انفساخ عقد فراهم م

 (.289-290 ،1397 ،یشاهکرم

 1970آن است که اگرچه تا سال  هینظر نیا رادیا

مانند  یو داخل یآلت تناسل لیاز قب یعالئم ظاهر

 هایشیگرا زیرحم و تخمدان و کروموزوم و ن

 صیتشخ نیمتخصص دیروان شخص، از د یجنس

بوده  تیجنس نییتنها عامل موثر در تع ،تیجنس

 ،یو بدن یظاهر یعالوه بر عالئم جنس راًیاخ یول

ثر ؤامر م نیدر ا زیاز مغز انسان ن یبخش هانداز

 جهی(. در نت71، 2021و فوبلتس،  یساری) باشدیم

نکاح را از  توانیمشکل م نیبا لحاظ نظر متخصص

 کرد. یتلق حیابتدا صح
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اوالً اندازه  رایمناقشه کرد ز توانیهم م رادیا نیا در

و وجود  تیبخش مذکور در مغز براساس جنس

در حال حاضر در  ،یتیجنس تیاختالل هو

 نیا یدر ثان ،دهیکه اثبات نگرد باشدیم ایهیفرض

مورد سنجش قرار  نسبی طورامر تنها در مردان به

در  یحتاز آن در زنان  اینشانه چیگرفته و هنوز ه

وجود ندارد. ثالثاً بر فرض اثبات آن هم،  هیحد فرض

حل امر به عنوان راه نیاز ا توانینم یتا مدت طوالن

 ،یو ناصح یسیاستفاده نمود )رئ ت،یجنس صیتشخ

وجود دارد که در افراد  هیفرض نیا رایز .(62 ،1383

 ایهسته یاندازه یتیجنس تیمبتال به اختالل هو

 در آن اندازه از ترکوچک ،یامقد پوتاالموسیدر ه

حداقل تا به  ناًیقی یول اشدبمی گراجنس دگر افراد

خواهد  برینهیآن کار دشوار و هز صیامروز تشخ

 (.39 ،1381 ،شجاع یو فخر یبود )کاهان

 هینظر توانیآن م که براساس یگرید هیتوج

است که بر اساس  نیا دیانفساخ نکاح را قوت بخش

بر لزوم توافق و تطابق قصد  یق.م مبن 194ماده 

عقد  قتیدرباره نوع عقد و موضوع آن و حق نیطرف

قصد  نیطرف نیاز اعتبار زوج ریغ یزینکاح که چ

بر شوهر بودن و همسر بودن زوجه  یدو طرف مبن

انجام  کیکه هر یعقد نکاح و نقش و تعد در

 رییشده و از آنجا که تا لحظه تغ جادیا دهندیم

 گر،یطرف د یبرا نیبا توجه به آنکه طرف تیجنس

 یو واقع یگفت تفاوت آن دو ذات توانمی اند،برآمده

 رییبر عقد مذکور تا لحظه تغ یرادیا چیبوده و ه

 یو براساس مقتضا باشدیوارد نم تیجنس

از  یکی تیجنس ریینکاح تا تغ یاستصحاب، بقا

 .باشدیم نیطرف

 كشف بطالن نکاح هینظر .5-2-1-2

بر  تیجنس رییاثر تغ نهیکه در زم یگرید هینظر

بر  .باشدیکشف بطالن م هینظر شود،یم انینکاح ب

کاشف به عمل  تیجنس رییاساس به محض تغ نیا

 نیطرف نیب تینکاح اختالف جنس یاز ابتدا دآییم

از  یکیفقدان  نیعقد نکاح وجود نداشته و هم

صحت نکاح نشان از بطالن نکاح  یشروط اساس

 اختالف نظران،براساس نظر صاحب رای. زباشدیم

و در  باشدیشرط صحت نکاح م نیطرف واقعی

بوده  یاختالف ظاهر نیکه معلوم گردد ا یصورت

 نکاح شده، منعقد جنسدو هم نیدواج باست و از

-161 ،1394 کار،)گندم گرددیار بطالن مدچ

164.) 

وارد نمود  توانیاستدالل م نیکه براساس ا یرادیا

 باشدیم حیصح یدر صورت هینظر نیآن است که ا

 تیکشف جنس یبه نوع تیجنس رییکه عمل تغ

نباشد و از  تیجنس رییواقع تغمحسوب گردد و در

 نای معتقدند نظراناز صاحب یاربسی که جاآن

 یکه از ابتدا ردگییرت مافراد صو یعمل بر رو

 تیداشته و در جنس یبلوغ مشکل جنس وراند

و  ی)کاهان اندکردهیسابق خود احساس آرامش نم

کشف  ینوعبه نیبنابرا .(34 ،1381 ،شجاع یفخر

 ییأبر صحت آن ر یلیو دل باشدیم یواقع تیجنس

بر بطالن  2001کانزاس در مارس  یاز دادگاه عال

در  یآنکه و لیبه دل فرینوئل گارد یجازدواج 

مونث ریغ یمونث، به عنوان فرد تیمفهوم جنس

(. 117 ،1383 کلو،ی)بار باشدیندارد، م یگاهیجا

گرفت.  دهیرا ناد اینکته دینبا جانیدر هم یول

که مراحل  باشدیم یماریب ،یجنس تیاختالل هو
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که در  تیجنس رییدارد و عمل تغ یمختلف درمان

مراحل  نیاز آخر ردگییصورت م یموارد نادر

مرحله درمان بر  تیاولو یحت یول باشدیدرمان م

 تیجنس رییکه تن به عمل تغ یبا فرد یافراد یرو

و با وجود آنکه هر دو گروه  برندیرنج م دهدیم

وغ و پس از آن را دوران بل یمشکالت روان یتمام

 رییاز زنان به مرحله تغ ایعده تنها ،اندداشته

 یباق تیدر همان جنس یو مابق رسندیم تیجنس

 .مانندیم

از آنان در  یاریآن است که بس تیاهمپر نکته

در نقش  تیجنس رییاز عمل تغ شیکه پ ایمرحله

 لیدلبه .کنندینقش م یفایجنس مقابل ا

ممکن  انیاطراف یکه بعد از عمل از سو یمشکالت

از ادامه درمان انصراف  ،شود جادیآنان ا یاست برا

به  انیاز مبتال یی. در هر صورت درصد باالدهندیم

 رییبه مرحله عمل تغ یجنس تیهو اختالل

موانع  ایانصراف آگاهانه  نی. همرسندینم تیجنس

آنکه یب داردیخود نگه م تیدرمان، آنان را در جنس

حقوق  عیبر اعمال و وقا یریثأآنان ت یدوره درمان

به  انیاز مبتال یکیفرض در مورد داشته باشد و به

 یدرمان هیکه در مراحل اول یتیجنس تیاختالل هو

 یبر بطالن نکاح و یحکم توانیم ایآ ابدییبهبود م

 یعنیصحت نکاح  یفقدان شرط اساس لیدلبه

پاسخ  ناًیقیصادر کرد؟  تیجنس یاختالف واقع

گرفت  جهینت توانیم نیاست بنابرا یسوال منف

 یواقع یمعنابه ت،یجنس رییتغ یاگرچه عمل جراح

نشان از کشف  مه قاً یاما دق باشدینم تیجنس رییتغ

 یستیبا بودیم گونهنیکه اگر ا باشدینم تیجنس

 تیافراد مبتال به اختالل هو یمسائل حقوق هیکل

و درمان که  یماریاز ب ایدر هر مرحله یجنس

از روابط  یاریبسا بسشود و چه یباشند از نو بررس

 سوا برده شود. ریبه ز یاجتماع
 

 انفساخ نکاح  هیعلت قوت نظر .5-2-2

کشف  هیکه سبب شده نظر یلیاز دال یکی دیشا

 از نظراناز صاحب یاریبطالن نکاح در نزد بس

برخوردار باشد آن است که  یشتریو قوت ب تاهمی

 یاز سو تیجنس رییشده در باب تغ انیدر مسائل ب

)ره( به  ینیحضرت امام خم ژهیبه و یعالمان فقه

 رییکه اجازه عمل تغ عهیعالم ش نیعنوان اول

بر بطالن نکاح پس از  یأرا صادر کردند، ر تیسجن

را،  یکند زن جتزوی اگر. اندداده تیجنس رییعمل تغ

از »کند و مرد شود  دایپ رییتغ تشیسپس جنس

اگر  نیو همچن شودیباطل م جیتزو ر،ییوقت تغ

 رییکند پس جنس خود را تغازدواج  یبا مرد یزن

 ی)موسو« باطل است رییدهد، ازدواج از وقت تغ

 (.627 ،1386 ،ینیخم

 ر،ییاز وقت تغ»، عبارت با توجه به نص مسأله یول

، نشان مسأله کیو تکرار آن در « باطل است جیتزو

بر نگارش  یبودن تکرار آن و دقت کاف یاز عمد

 نیبطالن ذکر شده در ا نیمسئله است و بنابرا

 ییعقد نکاح نبوده و فاقد اثر قهقرا یاز ابتدا مسأله

. پس مشاهده ستو در واقع همان انفساخ ا باشدیم

 زین دیاز علما و مراجع تقل یاریکه نظر بس شودیم

 .باشدیم تیجنس رییاز تغ انفساخ نکاح پس

عبارت  یلیدلگر به هرا یجالب آن است که حت نکته

کلمه  ییفقدان اثر قهقرا لیرا دل «رییاز وقت تغ»

 مسأله میشده و امثال آن ندان انیب مسألهبطالن در 
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در باب  ینیامام خم لهیرالوسیتحرشده در  انیب 4

( و 627 ،1386 ،ینیخم ی)موسو تیجنس رییتغ

 لیدل ،ملعوا ریسا یمسائل مشابه از سو ریسا

 تیجنس رییبر انفساخ نکاح پس از تغ یمستدل

که حکم ازدواج  4 مسألهبا توجه به  رایز باشدیم

همزمان ریغ ایهمزمان  تیجنس رییپس از تغ

 جهینت توانیم یبه راحت داردیم انیرا ب نیزوج

 تیجنس ریینکاح تا قبل از تغ ناًیقیگرفت که 

 رییتغ ازنکاح پس  تیبوده که راجع به وضع حیصح

بحث  نیزوج تیهمزمان جنسریغ ایهمزمان 

اعالم بطالن نکاح  یبرا 3 مسأله انیوگرنه ب شودیم

و شامل هر  کردیم تیکفا تیجنس رییبر اثر تغ

 یبه بررس یازیو ن شدیم یطینکاح در هر شرا

 نبود. نیزوج تیجنس رییپس از تغ طیشرا

نباشد آن  تاهمییب رسدینظر مکه به یگرید لیدل

 رانیا یاست که در مورد عقد نکاح در قانون مدن

 و براساس نص ماده امدهین انیماز انفساخ به یحرف

بذل  ایبه طالق  ایعقد نکاح به فسخ »ق.م  1120

امر  نیا دیشا «شودیمدت در عقد انقطاع منحل م

از  ریغ یقیطرهنظر برسد نکاح بسبب شود که به

ق.م و موارد بطالن  1120موارد ذکر شده در ماده 

لعان،  توانیم ضمنی طوربه یل. وشودینکاح نم

را به موارد انحالل نکاح افزود  یکفر و قرابت رضاع

مورد سبب انفساخ نکاح هستند  3 نیکه در واقع ا

 یاگر در قانون مدن (. پس363 ،1425 ،ی)عامل

موارد  یاز انفساخ نکاح آورده نشده است ول یلفظ

نکاح از لحظه  تیوضع نیو بنابرا دهیآن ذکر گرد

 ها افزود.به آن توانیرا هم م تیجنس رییتغ

 لیشده و دال انیمطالب ب اتیبا توجه به کل نیبنابرا

در مورد  یکمتر شک رسدینظر مو استدالالت به

 نیاز زوج یکی تیجنس رییانفساخ نکاح پس از تغ

از  یمسائل و آثار ناش هیکل نیو بنابرا ماندیم یباق

براساس انحالل نکاح بر اثر انفساخ  دینکاح را با

 نمود. یبررس
 

در  تیجنس رییاحکام و آثار انواع تغ .5-3

 آن یامکان ابقا ایانفساخ نکاح 

از  نیزوج تیجنس ریتغا دیگرد انیطور که بهمان

 رییصحت نکاح بوده و لذا با فرض تغ طیشرا

که در صدد ازدواج است،  ینیاز طرف یکی تیجنس

اثر خواهد بود. عقد نکاح منعقد نشده، باطل و بال

است که عقد  یقسمت حالت نیبحث ما در ا کنیل

منعقد  حیصح نیطرف یتیجنس ریینکاح با لحاظ تغ

اقدام به  شانیهردو ا ای یکیدر ادامه  کنیل شده

موضوع را در هر دو  نی. اندنماییم تیجنس رییتغ

 .مدهییحالت مزبور مورد مطالعه قرار م

 

 نیاز زوج یکی تیجنس رییتغ .5-3-1

 ،دهد تیجنس رییتغ نیاز زوج یکیکه  یصورت در

نکاح او چند نظر ارائه شده  تیخصوص وضعدر

از  یکی تیجنس رییبا تغ هینظر کیاست. طبق 

 ریتغا رایز شودیعقد نکاح منفسخ )باطل( م نیطرف

و  ییشرط انعقاد و بقاء نکاح است. )صفا تیجنس

چون اختالف در  ،رو نی(. از ا45 ،1370 ،یامام

هم ابتدائاً و هم استداماً شرط صحت نکاح  تیجنس

و  نیاز زوج یکی تیجنس رییاست، به تبع با تغ
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 یازیو ن شودینکاح باطل م نین زوججنس شدهم

 (.138 ،1420)صدر،  ستیهم به طالق ن

 رییخصوص تغضابطه در نیهم رسدینظر مبه

 یجنبه یکه در زمان عقد دارا یافراد خنث تیجنس

بر فرض  کن،لی اند،از دو جنس بوده یکیغالب 

 یجنبه ییمرور زمان در طول دوران زناشوامکان به

با زمان  ریکرده و به جنس مغا داپی غلبه هاآن گرید

است و  یارج زنی اند،داده تیجنس رییازدواج تغ

 لی. دلشودیهم باطل )منفسخ( م شانیعقد نکاح ا

و نظر فقها دال بر  یوضع ضوابط قانون مدن نیا

اشتراط مخالف بودن دو جنس در نکاح است و اگر 

وجود داشته  یژگیو نیعقد ا یابتداثابت شود که از 

 زاده،یاست نکاح از اساس باطل بوده است )مظفر

1401، 135-131.) 

امام  نیرالمومنیقضاوت منسوب به حضرت ام در

زن و  یژگیهردو و یکه دارا ی)ع( در مورد زن یعل

 یاو با نابرابر یوضع جسمان یبا بررس کنیمرد بود ل

السالم(  هیاضالع او مواجه شدند، که حضرت )عل

بودن او فرمودند و دستور دادند لباس حکم به مرد 

 شیعمو پسرمرد بر او بپوشانند و از شوهرش که 

 (.286-287 ،1389 ،یبود جدا شود )حرعامل

 نیبودن زوج جنسدر صورت احراز هم نیبنابرا

 لیدلنکاح آنان باطل است، هرچند ممکن است به

در حکم ولد  یازدواج نیاز چن یجهل فرزندان ناش

تا حدوث علم حرام  ییزناشو یو رابطه یتلق حیصح

(، 1035مثل مواد ) ینباشد. از مقررات قانون مدن

 ورتضر توانیم زی( ن1122( و )1067(، )1059)

نکاح را استفاده  یدر ادامه  نیزوج یتیجنس ریتغا

 نمود.

جنس بودن و به تبع بطالن اثبات هم یبرا دیبا

راجعه و با احراز موضوع حکم به نکاح به دادگاه م

خصوص  نیبطالن نکاح داده شود. نظر دادگاه در ا

دارد، لذا عقد از زمان  ییو نه انشا یاعالم یجنبه

در  زیمعاصر ن ی. فقهاشودیحدوث باطل اعالم م

 رییزمان تغ زبه بطالن نکاح ا تیجنس رییصورت تغ

 ،1422 ،ینیخم ی)موسو باشندیقائل م تیجنس

 (.93 ،1375 ،ایخامنه ینی؛ حس627
 

 هر دو زوج تیجنس رییتغ. 5-3-2

ممکن  نیتوسط زوج تیجنس رییبه عمل تغ اقدام

آثار  دیمقارن انجام شود، لذا باریغ ایزمان است هم

 کرد. یو احکام فروض مختلف را بررس

 

صورت به نیزوج تیجنس رییتغ .5-3-2-1

 مقارن ریغ

در دو زمان متفاوت اقدام به  نیکه زوج یصورت در

عنوان مثال زن در ماه آبان به ند،ینما تیجنس رییتغ

کند، با  تیجنس رییو شوهر در ماه آذر اقدام به تغ

محقق  نطرفی شدن جنساقدام فرد نخست هم

که با  نی. اگرددینکاح باطل م جهیشده و در نت

برقرار شود،  نیزوج ریاقدام طرف مقابل مجدداً تغا

 یبرا یدیعقد نکاح جد سازنهیزم تواندیمصرفاً 

 ،ایخامنه ینیگردد )حس ییزناشو یرابطه جادیا

1375، 93.) 
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صورت به نیزوج تیجنس رییتغ .5-3-2-2

 مقارن 

 رتغیی به اقدام زمانکه زن و شوهر هم یصورت در

که  شودیسوال مطرح م نیا ند،یخود نما تیجنس

باطل شده و  ایماند یعقد نکاح سابق پابرجا م ایآ

به انشاء عقد  ازین تیزوج یعلقه جادیا یبرا نیطرف

قابل  دگاهیسوال دو د نیدارند؟ در پاسخ به ا دیجد

 طرح است.
 

 نکاح  یاول: بقا دگاهید. 5-3-2-2-1

مطرح  دگاهیدو د نیمقارن زوج تیجنس رییتغ در

 نینکاح است. قائالن به ا یبقا دگاهید نیاست. اول

نکاح معتقدند:  قتیبا تمسک به روح و حق ه،ینظر

 قتیبماند. چه آنکه حق یباق تواندینکاح سابق م

 نیاز زوج کیاست که هر یتیزوج یازدواج، رابطه

 تیجنس رییدارند در صورت تغ یگرینسبت به د

 رییبلکه اطراف آن تغ کند؛ینم رییرابطه تغ نیا

خود را به  یسابق هرطرف جا تیو موقع کندیم

 یبدون آنکه اصل رابطه دهدیم دیجد تیموقع

تنها  نیزوج فهیشود. تفاوت وظ یمنتف تیزوج

در وضع  شانیا تیاست که در اثر جنس یرییتغ

 رد یمانع تیجنس رییشده است، لذا تغ جادیسابق ا

 ینکرده و بقا جادیا تیزوج یاستمرار رابطه

 یی. از جمله فقهاشودیسابق استصحاب م تیزوج

ندانسته حضرت امام  دیسابق را بعکه بقاء نکاح 

)ره( است و پس از طرح موضوع  ینیخم

 ،ینیخم ی)موسو« هما نکاحه بعدیال»: ندفرماییم

 (.93 ،1375 ،ایخامنه ینی؛ حس627 ،1422

 

 . زوال عقد5-3-2-2-2

 تیهمزمان جنس رییاز فقها در فرض تغ یبرخ

قائل به بطالن )انفساخ( عقد نکاح از  زین نیزوج

 تیزوج یو انتفاء رابطه تیجنس رییتغ یلحظه

 شانی(. به اعتقاد ا357 ،1428هستند )نکونام، 

است اما مقوم به آن  یاعتبار یهرچند نکاح امر

زوجه  گریزوج و شخص د نیاست که شخص مع

 یو برا افتهی رییجهت تغ نیا تیجنس رییباشد. با تغ

بالفعل اعتبار زوج و زوجه نشده است.  دیجنس جد

شده و به  یمنتف تیرو، موضوع نکاح و زوج نیاز ا

 یهم منقض تیزوج یتبع موضوع حکم وضع

گونه نیا توانیموضع، م نیا تی. در تقوددگریم

نمود که در نکاح عالوه بر اصل علقه  بندیجمع

طرف مقابل  یبرا نیفاز طر یکیزوج بودن  ت،یزوج

بهتر در  ریباشد ضرورت دارد، به تعب یکه زوجه و

متشابه االطراف حاکم است و با رینکاح نسبت غ

 ازیو ن گرددیرابطه مخدوش م نیا تیجنس رییتغ

دو جنس  نیب تیاست تا رابطه زوج دیبه نکاح جد

 رییچون با تغ گر،یبرقرار شود. از طرف د دیجد

رفته  نیاعتبار مذکور از ب نیطرف تیوضع ت،یجنس

علقه سابق را  یدر بقا یتیسبب تیزوج گریاست، د

 یبرا ییموضوع جا ریینخواهد داشت لذا با تغ

 نیا انیچون محل جر ستیاستصحاب ن انیجر

 تیجنس رییاست که با تغاصل بقاء وضع سابق 

(. چه آنکه 31 ،1379 ،یشده است )خراز یمنتف

خود را  ی، ارادهبا انعقاد عقد نکاح نیوجاز ز کیهر

تعهدات خاص آن نقش را اعالم  رشیبر پذ

 شانیمختلف از جانب ا هایغهیص ی. انشاندنماییم

از جانب زوجه و  جابیا یو اصرار علماء بر انشا
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از تفاوت نقش دو جنس  یقبول از جانب زوج حاک

 ،1414 ،یحقوق است )عامل یرابطه نیا جادیادر 

خانواده، پرداخت  استیر ،فی(. تفاوت در تکال110

 رشیو پذ دیعقد جد یبه انشا ازی.... ننفقه و ه،یمهر

بر استمرار  نیطرف تیآثار دارد؛ که صرف رضا نیا

 یبرا دیبا نیطرف رایز .ستین یکاف زیرابطه ن نیا

را  تیتحقق عقد نکاح قصد انشاء و نه صرف رضا

 ینیخم امحضرت ام نکهیرغم ابهداشته باشند. 

نکاح را  دیتجد یندانسته ول دینکاح را بع یبقا

(. 627 ،1422 ،ینیخم ی)موسو دانندیاحوط م

 اریرا اخت یموضع نیچن زین یمقام معظم رهبر

 (.93 ،1375 ،ایخامنه ینحسی) اندفرموده
 

 جهی. نت6

است که  یعقود اجتماع نتریاز مهم یکینکاح  عقد

برخوردار است و به  ییبسزا تیو اهم تیاز حساس

 ژهیوهمربوط به آن مهم است، ب یتبع آن هر مسئله

 زینکاح اثرگذار باشد. انفساخ ن یآنکه در اصل بقا

 تیاز اشکال انحالل عقد نکاح، از اهم یکیعنوان به

در فقه و  تیجنس رییبرخوردار است. تغ ایژهیو

است. اوالً در مورد  یمسئله اختالف کیحقوق 

جنس سه  رییتغ تیعدم مشروع ایو  تیمشروع

 هیمطلق؛ نظر تیمشروع هیمطرح است: نظر هینظر

 مشروط.  تیمشروع هیمطلق؛ نظر تیممنوع

و  یپزشک دگاهیسوم، به د هینظر رسدینظر مبه

بوده و  ترکینزد یشناختو روان یعلم هایتیواقع

 کیعنوان به ،یدارد. به صورت کل یشتریانطباق ب

اظهار داشت که در قراردادها و  توانیم یقاعده کل

 یاثر حقوق حقوق تیکه نوع جنس یاعمال حقوق

است، اما  یفاقد اثر حقوق زین تیجنس رییندارد، تغ

کننده نییافراد تع تیکه جنس ییدر قراردادها

دستخوش  ت،یجنس رییاست، مانند ازدواج، با تغ

بر آن مترتب  یشده و احکام و آثار متفاوت رییتغ

بر نکاح دو  تیجنس ریی. در مورد اثر تغشودیم

 هیبطالن؛ نظر هیمطرح شده است: نظر هینظر

 تیزوج رابطه انیانفساخ. اگرچه هر دو منتج به پا

احکام و  ها،هیاز نظر کیاما بر اساس هر  شوندیم

نظر به فاوت است. بر اساس آنچه گذشت،آثار آن مت

اصح است  تیجنس رییانفساخ در تغ هینظر رسدیم

و بر اساس آن عقد نکاح از زمان انعقاد تا زمان 

 رییبوده و از زمان تغ حیصح تیجنس رییتغ

. به صرف تحقق عقد شودیقهراً منحل م ت،یجنس

قبل از  نیاز زوج یکی تیجنس ریینکاح و تغ

و در  ردگیینصف مهر به زوجه تعلق م ،یکینزد

کل مهر بر ذمه زوج مستقر  ،یکیصورت نزد

 تیجنس ریی. در نکاح دائم چنانچه مرد تغگرددیم

نفقه زمان نکاح از زمان وقوع نکاح تا زمان  دیدهد با

 دیبا نیو همچن دازدرا به زوجه بپر تیجنس رییتغ

. چنانچه زن دیپرداخت نما زینفقه زمان عده را ن

پرداخت نفقه زمان  دهد مرد ملزم به تیجنس رییتغ

نکاح است اما الزام به پرداخت نفقه زمان عده وجود 

که  یندارد. قاعده مذکور در عقد موقت در صورت

. شودیشرط وجوب نفقه مطرح شده باشد اعمال م

در وجوب پرداخت نفقه  یریتأث رپد تیجنس رییتغ

فرزندان ندارد. در وهله اول پرداخت نفقه فرزندان 

است  یبر عهده پدر و پس از آن بر عهده جد پدر

 نیا ،یعدم تمکن مال ایاما در صورت نبود آنان 

مادر  تیجنس رییبر عهده مادر است و تغ فیتکل
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در وجوب پرداخت نفقه فرزندان توسط مادر  یریتأث

 نیاز زوج یکی تیجنس رییکه با تغ ندارد. از آنجا

از هم ارث  نیزوج مسلماً  شود،ینکاح منفسخ م

 رییخصوص ارث بردن فرزندان تغ. دربرندینم

 تیخودشان بر اساس جنس نیداده از والد تیجنس

 رییتغ نین والدردارث ب یول باشدیها مآن دیجد

داده از فرزندان خودشان بر اساس  تیجنس

 .باشدینطفه م انعقادزمان  تیجنس

چون از احکام مربوط به زنان است و  زیعده ن حکم

 ن،یبنابرا ست،یمردان قابل تصور ن یوجود آن برا

 تیجنس رییوجه در مورد فرد تغ چیامر به ه نیا

. اما در مورد زوجه سابق که باشدیداده مطرح نم

داده است و نکاح آنان به  تیجنس رییتغ یهمسر و

نکاح  فسخ هاست، عد دهیدچار انفساخ گر لیدل نیا

منظور حفاظت به ت،ینهابر او مستقر خواهد بود. در

آن و  یاز فروپاش یریاز نهاد خانواده و جلوگ

افراد  تیبه منظور بهبود و اصالح وضع نیهمچن

شرح  نیبد ییشنهادهایپ ت،یجنس رییتغ یمتقاض

از  شیپ نیبه زوج یبخش ی: آگاهشودیمطرح م

نکاح و  انفساخنکاح، در رابطه با اسباب و عوامل 

به  لیاحکام و آثار آن؛ شناختن عوامل مؤثر در تما

و  یروان ،یستیز هایدهیاعم از پد تیجنس رییتغ

 نییمناسب و آ نیقوان بیضرورت تصو ؛یاجتماع

 یحقوق تیوضع نییتع یدر راستا ییاجرا هاینامه

و  نیوالد تیخواه؛ آموزش و حما تیافراد دگرجنس

 .خواهتیدگرجنس افراددر مواجهه با  انیاطراف

 

 

 

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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