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Abstracts: 

 

Transgender is one of the emerging issues that the international community is facing and with the 

advancement of medical science and psychology, it has become more possible to do so .Due to the 

growing tendency of these people in the four corners of the world to the process of Transgender, 

this issue has gradually become one of the most important and challenging issues. And it is   

crossed in mind repeatedly whether this practice is legitimate from the point of view of 

jurisprudence and sharia or not. There is no material and spiritual harm to explain and describe the 

issue Transgender and pay attention to human dignity and the principle of freedom, protection of 

privacy and attention to the rule of no harm and that in Islam. This has led to the expansion of 

research on Transgender in the world and especially in the Islamic world, and to make the best use 

of its benefits in performing the best practice. This is in line with the teachings of Islam in terms 

of principles and principles. The common principles between this universal matter and Islamic 

teachings are: the principle of freedom, the principle of human dignity, the principle of negation of 

harm, etc. The purpose of this research is the same approach throughout the Islamic world and the 

international community. The permission to research in this regard is associated with restrictions 

that are significant in the Sunni religions and some religions of Christianity. There is disagreement 

among jurists of Islamic religions about Transgender, and the scope of this disagreement is very 

strong, from absolute legitimacy to absolute prohibition. 

The vast majority of Sunni jurists and some Imami jurists believe in the prohibition of 

Transgender. And each of them has cited several reasons to prove their opinion. The most 

important of these reasons are verses and hadiths. The most important reason for citing Shiite 

jurists is the "principle of immorality". The vast majority of Shiite jurists believe in the (absolute) 

legitimacy of Transgender. While refuting some of the arguments of the opponents of 

Transgender, they have cited various reasons to prove their point. In this dissertation, the 

researcher explains the positions, principles, goals and achievements of this research in the light of 

Islamic teachings and psychology with a descriptive and analytical method, and criticizes the 

views of jurists and psychologists and their commonalities and differences. Carefully and 

meticulously, the subject has found that: various statements have been formed from absolute 

agreement to absolute opposition and intermediate theories in this regard that the arguments of the 

proponents and the opponents have been examined and have a special place. In the end, what has 

been obtained from this research is that the approach of the jurists of different Islamic religions 

towards the subject, and on the other hand, the discovery of why the subject, the opposition of 

some jurists to Transgender and research on this subject indicate the research findings. Finally, the 

theory of legitimacy and absolute permissibility has been accepted by the Imami jurists and 

psychologists due to its greater conformity with the reality of the religious and rational 

expressions mentioned above, and the rest of the theories due to the lack of citations and reasons 

for their expression by the Sharia. And reason has been rejected. It should be noted that it was 

concluded that according to psychologists, there is almost no serious opposition to Transgender. 
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 .تیجنس ریینسبت به تغ یو علم روانشناس هیفقه امام دگاهید لیتحل

  

 ١منوچهرفانی 

 ٢حمدرضا توکلیا 

 ٣محمدعلی حیدری

 

 چکیده
 

و  یعلم پزشک شرفتیمواجه است و با پ آن   با  یاست که جامعه جهان یاز مسائل نوظهور یکی تغییر جنسیت
به  ایافراد در چهار گوشه دن نیروزافزون ا شیشده است. با توجه به گرا شتریب آنامکان انجام  یروانشناس

شده است. و  لیتبد زیاز موضوعات مهم و چالش برانگ یکیبه  جیموضوع به تدر نیا تغییر جنسیت ندیفرآ
 یماد بیآس چیه ر؟یخ ایمشروع است  یو شرع یعمل از نظر فقه نیا ایشود که آ یمکرراً به ذهن متبادر م

 میحفظ حر ،یو اصل آزاد یو توجه به کرامت انسانتغییر جنسیت موضوع  فیو توص نییتب یبرا یو معنو
در مورد  قاتیامر منجر به گسترش تحق نیو توجه به قاعده الضرر و آن در اسالم وجود ندارد. ا یخصوص

 نیعملکرد به بهتر نیآن در انجام بهتر یایدر جهان اسالم شده و از مزا ژهیدر جهان و به و تغییر جنسیت ها 
امر  نیاسالم منطبق است. اصول مشترک ا یبا آموزه ها یاز نظر اصول و مبان نیشود. ا یشکل استفاده م

 نیضرر و... هدف ا یاصل نف ،یاصل کرامت انسان ،یاز: اصل آزاد تندعبار یاسالم یو آموزه ها یجهان
 تیبا محدود نهیزم نیدر ا قیاست. جواز تحق یدر سراسر جهان اسالم و جامعه جهان کردیرو نیهم قیتحق
تغییر  قابل توجه است. در مورد  تیحیمذاهب مس یهمراه است که در مذاهب اهل سنت و برخ ییها

است، از  دیشد اریاختالف بس نیدامنه ا اختالف نظر وجود دارد و یمذاهب اسالم یفقها نیبجنسیت 
 مطلق. تیمطلق تا ممنوع تیمشروع

ترنس هستند. و هر کدام  میمعتقد به تحر هیامام یاز فقها یاهل سنت و برخ یبه اتفاق فقها بیقر تیاکثر
 لیدل نیاست. مهم تر اتیو روا اتیآ لیدال نیا نیذکر کرده اند. مهمتر یمتعدد لیاثبات نظر خود دال یبرا

)مطلق(  تیمعتقد به مشروع عهیش یبه اتفاق فقها بیقر تیاست. اکثر« اصل فسق» عهیش یاستناد به فقها
 یرا برا یمختلف لیدال تغییر جنسیتمخالفان  یاز استدالل ها یهستند. آنان ضمن رد پاره ا تغییر جنسیت

 ،یمواضع، مبان نییبه تب یلیو تحل یفینامه با روش توص انیپا نیاثبات نظر خود ذکر کرده اند. محقق در ا
فقها و  دگاهیپردازد و د یم یو روان شناس یاسالم یها هپژوهش در پرتو آموز نیا یاهداف و دستاوردها

 کند.  یآنها را نقد م یروان شناسان و اشتراکات و تفاوت ها
 

 واژگان کلیدی: تغییر جنسیت، قاعده الضرر، مشروعیت.
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 مقدمه

ما بروز کرده  یاست که در جامعه  یو روانشناس یپزشک ،یو حقوق یفقه یاز مسائل نوپا یکیتغییر جنسیت 

بدن فرد  یکیزیشکل ف یو روان درمان یوهورمون یوجراح یدرمان اتیعمل یکسریاست.که در ان با انجام 

 یجنس مخالف در و تیوصوخص لیکرده وتما دایرپییتغ گریجنس به جنس د کیکند.و فرد از  یم دایپ رییتغ

 کند. یم دایپ رییهم تغ یگردد.وکم کم روح و روان و یبروز وملکه م

و امامت فرزندان  تیمذهب، اعتقاد به وال نیا روانیباشد. پ یم یاز مذاهب مهم اسالم کی:  هی.فقه امام0

اسالم را  امبریرا بعد از پ یجامعه اسالم یو رهبر یکه حق سرپرست یاسالم )ص( به عنوان تنها کسان امبریپ

 ینفر بوده و همگ ادهی)ع( یبعد از حضرت عل انیشوایپ نیمذهب تعداد ا نیا روانیباشند. به نظر پ یدارند م

 نیا روانیباشند. پ یم امبریپ یالسالم پسر عمو هیعل ی)ص( و حضرت علامبریانها از نسل فاطمه زهرا دختر پ

 .ندیگویم عهیدارند که به آنها ش یو نانیو جانش امبریپ تیاعتقاد به معصوم یفرقه اسالم

از نظر فقه و  تیجنس رییبه طور مطلق قائل به مجاز و مشروع بودن تغ هینظر نیا روانیمطلق : پ تی.مشروع2

 یل مبرگرفته از فقه وشرع واصو "گروه که معموال نیاز نظرا تیمشروع لی. عمده دالباشندیشرع و عرف م

 ردرییاضطرار،عدم تغ ی قاعدهو سلطنت،  طیتسل یفقه یقاعده  ت،یباشد عبارتند از:اصل اباحه، اصل حل

استدالل  نیدانند، ا یم یدر خلقت اله رییعمل را تغ نیاهل سنت که ا ی)درمقابل استدالل فقها یخلقت اله

 .گرید لیرفع و چند دل ثیمذهب مطرح شده است( حد یامام یاز طرف فقها

 
 
 
 

 نیباشند.عالوه برا یم هیرنظ نیقائل به ا عهیش یقاطبه فقها تیهمانطور که در طول بحث عرض شد اکثر

 تیجنس رییتغ نکهی( فراتر گذاشته ومعتقد هستند که عالوه برایوفقه یشرع لی)دال نیاز فقها پا را از ا یبعض

باشد وعقل هر انسان  یومجاز م حیاز نظر فقه وشرع مجاز ومباح است. از نظر عقل وعرف هم عمل صح

از ادله  یکیعقل  نکهیوا نیمالزمه عقل وشرع از نظرد حکمعمل دارد. با توجه به  نیحکم به جواز ا یمیسل

 یفتوا م نیقائل به ا شکسوتیمعاصرو پ یفقها نیباشد. ازب یم یوحقوق یواستبناط احکام شرع یاجتهاد

 نظر هستند. نیکثر روانشناسان قایل  به اتوان مرحوم امام)ره( را نام برد. در ضمن ا

مذاهب  یبرخ یاز طرف فقها یگرید ی هیفوق، نظر ی هیمقابل نظر یمطلق: در نقطه  تی.ممنوع3

وشرع  نیاز نظر د تیجنس رییتغ تیمذهب( مطرح شده است. که به طور مطلق حکم به ممنوع ی)سنیاسالم

از انها  یعضتوان به ب یمطرح کرده : که م یومدارک لیاثبات نظرخود مثل گروه فوق دال یداده اند و برا

حرمت لمس ونظر  ،یمخالفت با مصالح عموم نی( وهم چناسیاربعه )قران،سنت،اجماع،ق یاشاره کرد: ادله 

نظر( در طول رساله ذکر خواهد شد.  نیانها )وا کیهر یلیبه عورت نامحرم، را مطرح نموده، که شرح تفص

 یاز فقها یلیتعداد قل یباشند. ول یم سنتاهل  یمذاهب چهارگانه  یفقها شتریرچند به هینظر نیبه ا نیقائل
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اله بهجت،  تیتوان : مرحوم  آ یباشند که ازجمله انها م ینظر)حرمت مطلق( م نیمذهب هم قائل به ا یعیش

 را نامبرد. ینجف یهاد خیوش یزیتبر یاله مدن تی، ا ییاله خو تیمرحوم ا

همانگونه که در شرع وهم  یهر عمل تیدارند که: مشروع یم انیب هینظر نیبه ا نیمشروط: قائل تی.مشروع4

 رییتغ جهیباشد. درنت ی( میشده ، منوط به وجود منفعت)مشروع وعقالئ انیب یقانون مدن 202ماده  نیچن

 رییتغ)معالج( صصباشد.وپزشک متخ یمشکل جنس یدارا یمشروع است که فرد متقاض یدرصورت تیجنس

فته شده است.عالوه بر  ریپذ هینظر نیا یحقوق یبداند. دراکثر نظامها صیتشخ دیرفع مشکل او مف یرا برا

او از نظر  تیکه هو یروند. در صورت یبه شمار م هینظر نیا زازطرفدارانین یپزشک یحقوقدانان جامعه 

متخصصان وروانشناسان  ایدارد و لیفرد به آنچه که خود او بدان تما تیباشد، جنس ریمغا یروان ای یهورمون

رفع، هر عمل  ثیالمحضورات؛ وحد حیبدهند بدون اشکال است.با استناد به قواعد: الضرورات تب صیتشخ

 شود. یم یمباح وقانون یاضطرار طیدر شرا یقانون ریممنوع وغ

از  یاز افراد اجتماع پاره ا یسر نیاست که در ا نیا ی: منظورازخنث یقابل خنث ریوغ یخنث نیب لی.تفص2

از صفات مربوط به جنس نر  یکه بعض یبه کس گرید یفرد و به عبارت کیصفات دو جنس نر وماده در 

 هینظر نیا روانی.پندیگو یم یازصفات مربوط به جنس ماده در او جمع وفراهم شده است، را خنث یوبعض

 یتلق یماریب یو ان را نوع ستین تیجنس رییتغ قیاز دو جنس از مصاد یکیبه  یخنث وستنیمعتقدند که : پ

 نهیزم نیدر ا یهستند. و مخالف یکیزیف ییدر خنثا تیجنس نییقائل به جواز تع عهیش یفقها ی. تمامندینما یم

فتوا وجود  یمطلق، دامنه  تیمطلق تا ممنوع تیازمشروع)سکشوالها(  یروان یوجود ندارد.اما درمورد خنثا

تنها  تیرجنسییتغ یکرده اند.از نظراهل سنت عمل جراح انیخود ب هینظر یبرا یلیدال زیدارد. هر گروه ن

 یهمان ترانس سکشوال ها حرام م ای یروان یاست.اما انجام ان درافراد خنثا زیجا یکیزیوف یبدن یدرخنثا

 یپزشکان متخصص( م ی هی)ونظر یپزشک ی نهیگروه، معا نیانها برجواز و حرمت ا اداستن شتریباشد. وب

( یروان ای یکیزیداد.)ف صیتوان تشخ یم ییگونه افراد خنثا را چه نوع خنثا نیدارد: ا یم انیباشد. که ب

معالجه  احق دارد خود ر یماریباشد: هرب یم زیشارع ن دییعقالء که مورد تا ی رهیو س هینظر نیبراساس ا

بدنشان با  یکه عالئم جنس یاست. و در مورد افراد عاد زیافراد جا نیا تیجنس رییودرمان کند. لذا تغ

 یوجسم یقابل جبران روح ریفراوان وغ یدارد، به علت وارد شدن ضررها یروانشناسانه هم خوان التیتما

 باشد. ینم زیجا

و  هایماریب یو روان یروح یعلتها یباشد که به بررس یم یعلم پزشک یاز شاخه ها یکی:  ی.روانشناس6

بر  یعلم سع نیباشد . در ا ی( میرشته ا نی) بیو پزشک یعلم روانپزشک نیب یرفتار انسان پرداخته و رشته ا

 یانسان م یجسم"و بعضا یروح یاه یماریدرمان ب یبرا یو رفتار درمان یروان درمان یکهایاستفاده از تکن

بر ان  یسع یشود. در روانشناس یاده ماستف یبرخالف ان از دارو درمان یدر علم پزشک"که معموال دینما

که در طول  یتیدارد. شخص یو تیبه نوع شخص یاعمال و رفتار انسان  بستگ یشود:  تمام انیاست که ب

 اعمال ورفتار ما را تحت کنترل دارد. یزمان شکل گرفته وتمام

 مطروحه: یسوال ها-2

 : سوال اصلی : الف

 .؟ستیچ تیجنس رییتغ رامونیپ یو علم روانشناس هیفقه امام دگاهید

 : یفرع ی: سوال هاب

 .؟تیجنس ریینسبت به تغ هیفقه امام دگاهید-0
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 .؟تیجنس ریینسبت به تغ یعلم روا نشناس دگاهید-2

 ست؟یچ تیجنس ریینسبت به تغ یو روانشناس هیفقه امام دگاهینقاط اشتراک وافتراق دو د-3

وطرح مباحث آن در داخل و خارج از  تیجنس رییسابقة تغپژوهش : ) بیان مختصر  یپیشینه و نوآور- 6

 کشور(:

 :یاز منظر فقه تیجنس رییتغ خچهیتار -6-0

متقدم مورد بحث قرار نگرفته است.هرچند درمجامع  یدر آثار فقها یبه صورت کنون تیجنس رییتغ مباحث

 یمباحث مفصل کنیبوده، ل یتیقدمت وجود مباحث افراد دوجنس انگریوجود دارد که ب یاتیروا عهیش ییروا

در صدر اسالم  صخصو نیصورت گرفته در ا یو کارها اتیروا انیشتربیخصوص وجود ندارد.و ب نیدر ا

امامان معصوم  ایخلفا و ایانها درنزد قضات و یالخصوص در خصوص افراد خنثا ومراجعه  یباشد.عل یم

 یشتریامر نماد ب نی)ع( ا یحضرت عل یخالفت وزمامدار یدر دوره "باشد. خصوصا  یالسالم م همیعل

کرده، احکام  یوفقها انها را دسته بند هگروه از افراد مورد توجه قرار گرفت نیامر باعث شده تا ا نیدارد.هم

دسته، سهم االرث انها،  نیاز مسائل مهم ا یکیوتوجه قرار دهند. یمربوط به هر گروه را مورد بررس

 نیمنقول از ائمه معصوم اتیمتقدم و روا یفقها یاشد.که در کتب فقهب یم یسهم االرث افراد خنث "خصوصا

از  ییدر بخش ها هی)ره( در کتاب روضه البهیثان دیخالف وشه بدر کتا یطوس خیباشد. مرحوم ش ی)ع( م

در کتاب  عهینامدار ش یازفقها یثان دیفرموده اند. شه انیخود راب یفقه ی هیخصوص نظر نیکتاب ارث در ا

بحث  یمردانه وزنانه است.ودر ادامه  یآلت تناسل یاست که دارا یکس ی: خنثدیگو یم نیچن هیالبهروضه 

را اعالم نموده  یو مدارک لیمونث دال ایاز دوجنس مذکر  یکیبه  یجهت الحاق خنث مالک نییتع یبرا

 است.

نموده است. واعالم کرده :  انیب یرا درخصوص افراد خنث یمباحث عهیش قدریعال هی)ره( فقیمحقق حل مرحوم

زائد است.  یگریود یاز دو فرج او اصل یکی. و ستیدوحالت خارج ن نیزن واز ا ایمرد است  ای یکه خنث

 نیدر بدن او، در ب دیزا عضو ییشود. ودر صورت شناسا یم دهید رهیکه در دست وپا وغ یزائدات گریمانند د

 نامند. یمشکل م یصورت او را خنثا نیا رینامند. ودر غ یواضح م ی( او را خنثایامام یاصحاب ما )فقها

مطرح کرده است  یوبروز دیخصوص مباحث جد نیکه در ا یهیفق نیمتاخر و معاصر اول یفقها انیم در

 ریکتاب تحر هیبه ترک دیهنگام تبع یشمس یهجر 0342در سال شانی. اباشدی)ره( مینیمرحوم امام خم

 یبه مسله  یهفق یان تحت عنوان مسائل مستحدثه  ییورده، ودربخش انتهادرا ریتحر یرابه رشته  لهیالوس

مسئله حائز  نیدرمورد ا ادیز یریپرداخته و حکم به جواز آن صادرنموده اند. انعطاف پذ تیجنس رییتغ

به خود  زین گرراید ی، نظر فقها یاجتماع یمسئله  کیمسئله به عنوان  نیشدن ا لیاست. با تبد تیاهم

 یباره به رشته  نیدر ا زین یآثار ،یمعاصر درخالل مباحث فقه یکه فقها یجلب نموده به گونه ا

نسبت  تیو وضع تیرجنسییپس ازتغ نیکتاب احکام زوج نیاند. مرحوم امام )ره( درا ردرآوردهیتحر

محمد  خی: مثل ش شانیقرارداده اند.پس از مرحوم امام ، شاگردان ا یرا مورد توجه وبررس یشاوندیوخو

موضوع  نیاحکام ا یبه بررس یدر مقاالت گرید یا هعد ،ویاهلل احمد مطهر تیا ،یاهلل خراز تیا ،یمومن قم

شده است. و در تمام  رفتهیفقها پذ تیپرداخته اند. در حال حاضر حکم جواز صادر شده از نظر اکثر

 ضوع وجود دارد.مو نیدرباره ا ییاستفتائات مراجع عظام سئوالها وجوابها

 نیفضل اهلل از لبنان  به ا نیمحمد حس دیعالمه س ،یجنات ؛یستانیس ،یلنکران ،ی: خامنه ااتیا حضرات

اهلل  تیباشند.در مقابل مرحوم آ یم طیموضوع اشاره کرده اند.و قائل به حکم جواز در صورت حصول شرا

 باشند. یم تیجنس رییمخالف تغ یاهلل خوئ تیبهجت)ره( وا
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به سند  تیجنس رییوجواز تغ ی: درباب ارث خنثهیالفق حضرهیصدوق)ره( در کتاب من ال خیش مرحوم

از ابو جعفر)ع( نقل کرده است.که حضرت فرمود: موارد  سیازمحمد ابن ق دیخود از عاصم بن حم حیصح

 شده است. ی)ع( انجام میاز زمان خالفت وقضاوت حضرت عل تیجنس ریتغ

 : یاز منظر روانشناس تیجنس رییتغ خچهیتار -6-2

 دهیرا نشن یشیروانشناس اتر دیسر وکار داشته باشد و نام فرو قیباشد که با مطالعه و تحق یکمتر کس دیشا

زبانزد محافل  ینمود نام وآوازه اش به زود یجنس زهیغر یرو دیکه فرو یباشد. به جهت توجه افراط

در  یبه عمل امد ول دیفرو اتیاز نظر یادیز یشد. درست است که سوء استفاده ها قیوتحق یومجالس علم

سوء استفاده ها را فراهم  نیحد وحسابش موجبات ا یب یها یبود که با افراط گر دیخود فرو نیواقع ا

 ریتاث یگوناگون علم یها نهیحد در زم نیتا ا نیگفت که همچون دارو یچه م دیفرو یآورد. براست

 یتداع یجنس زهیحد نامش با غر نیا تانبود که  انیدر م «یجنس زهیغر»جز یرا سخن دیفرو ایگذاشت.؟ آ

 جهیکه نت ییاز انجا یانجام داده ول یانسان لیمسا رامونیدر پ یارزنده ا یها یبحث ها و بررس یشود.؟ و

 دیشده است. فرو گرشید قاتیبه تحق یکمتر هیباشد. توج یم تیبراساس جنس یو یها هیها و توج یریگ

شود تا ان هنگام که در  یکه از زهدان مادر خارج م یلحظه ا زا ،یانسان یرفتارها یخواست به تمام یم

مکد ؛ اگر پسر به مادر و دختر  یدهد. اگر کودک پستان مادر را م تیرنگ جنس ردیگ یبستر سرد گور آرام م

پردازد؛ اگر  یم یو به خلق آثار ادب ندینش یم یدر گوشه ا سندهیورزد ؛ اگر فالن نو یبه پدر محبت م

 التیکوشند تا تما یپردازد واگر...همه وهمه م یم یاثر هنر کیبا قدرت خالقه خود به ابداع  یهنرمند

پرداخته است دکتر  تیجنس رییکه به مباحث تغ یگری.ازجمله روانشناسان ددیواپس رانده خود را ارضاء نما

 لیعلت تما لیباشد. که به تحل یم  خیو رهبر مکتب زور دیهمکار فرو نیمشهورتر ونگیکارل گوستاو 

 یاریاعتقاد دارد. معذالک بس یومعتقدات و دیفرو اتیازنظر یاریپرداخته است.که بس تیجنس رییافراد به تغ

 ابراز کرده است. یدیونظرات جد راتیرا قبول نداشته واز خود تعب دیفرو اتیونظر اتیاز فرض

چشم به جهان گشود. و در اغاز کار با  شیاتر نیبود که در شهر و یاز جمله روانشناسان وهمفکران آلفردآدلر

نظر  یالدیم 0100داشت. و در سال  استیهم ر یوچند نهیو یهم فکر بود و در انجمن روانکاو دیفرو

انجمن فوق الذکرعرضه  هداشت ب رتیمغا دیفرو هیکه با نظر تیجنس رییو تغ تیخود را درباره جنس دیجد

پرخاشگر باشد.چون  دیزنده ماندن با یاست پرخاشگر وبرا یوانیداشت. ودر ضمن اذعان داشت که ادم ح

خود ادامه  یکناره گرفت وبه کار روان درمان تیو عضو استینتوانست نظر خود را به انجمن بقبوالند از ر

نام گذاشت. آدلر  یفرد یروانشناس دیفرو یروانکاو رابررا در بخود  ستمیکرد.وس دایپ یروانیپ جیداد وبه تدر

شروع  0100انها که از سال  یقطع رابطه  یاشتغال داشتند ول یبه روانپزشک نهیهر دو در شهر و دیو فرو

را  تیجنس رییدر خصوص خوداگاه و ناخوداگاه و تغ دیفرو اتینظر یماند. ادلر بعض یشده بود همچنان باق

 "خصوصا یاعمال و رفتار ادم یدهد. و معتقد است که تمام یرا به خوداگاه م تیاهم یقبول نداشته وهمه 

تواند بفهمد چرا  یم یهستند متوجه خود اوست. و با وجود خود نگر تیجنس رییکه خواهان تغ یافراد

 چنان است. ای نیرفتارش چن

 یشمس یهجر 0311در سال  رانیدر ا تیجنس رییرد تغمو نیدر داخل کشور: اول تیجنس رییسابقه تغ-6-3

را با عمل  یپسر هجده ساله ا ،یبه نام دکتر خلعتبر ی( اتفاق افتاد که بر اساس  ان پزشکیالدیم0131)

 ردرموردییتغ نی.البته ادکر جادیا یادیز یمسئله در ان زمان سر وصدا نیکرد. ا لیدختر تبد کیبه  یجراح

زن  کیخود را  یوروان یاز نظر روح یمرد بود ول "کامال یبودکه از نظر جسم جوان ترانس سکشوال کی
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درمورد  تیرجنسییگفت که: اگر تغ یم یبود.و تیجنس رییواصرارفراوان خواهان تغ تیدانست.وبا رضا یم

وجود  شیخنثاها کم وب ایها  یدوجنس تیر جنسییتغ خیتار نیخواهم کرد.قبل ازا یرد؛خودکشیاو صورت نگ

شد.  یمحسوب م ی دیوجد بیزعجیسالم بود چ یکه از لحاظ ظاهر یفرد کی تیجنس رییتغ یت. ولداش

ترانس سکشوال بود نزد امام امد  دیشد یماریکه دچار ب دونیبه نام فر یمرد 0364پس ازانقالب در سال 

 "گفته شد: مرحوم امام قبال "که قبال خود شد.همانطور تینسج رییتغ یبرا یمجوز شرع افتیوخواهان در

شخص بر  نیرا صادر فرموده بودند. که ا عهیاز نظر مذهب ش تیجنس رییجواز تغ لهیالوس ریدر کتاب تحر

 داد. تیجنس رییتغ یقانون یپزشک هیونظر یشرع یاساس  فتوا

 یبه سالها ییاروپا یدرکشورها تیرجنسییتغ نیدرخارج از کشور: سابقه اول تیجنس رییسابقه تغ-6-4

 تیجنس ریی( تغلونیبنام )کوراد یسالها در انگلستان دختر  نیا نی.که در بگرددیبرم یالدیم0141تا 0142

کپنهاک دانمارک  رد یسرباز اخراج کی یرو یعمل جراح ی لهیبوس تیجنس رییتغ نیداد وپسر شد.هم چن

در  یالدیم 0116در شهر لندن در سالموارد مشابه ان  نیصورت گرفت.وهم چن یالدیم 0122در سال 

 وجود داشته که شرح ان در متن رساله ذ کر خواهد شد. کایاروپا و امر هیاتحاد

بار در کشور مصر  نیاول یبرا 0112از سال  تیجنس رییهم بحث تغ یواسالم یعرب یکشورها نیدرب-2 -6

 تیجنس رییدانشگاه االزهر مصر خواهان تغ یپزشک یساله ودانشجو 01به نام عبداهلل  یمطرح شد. پسرجوان

 0111در سال  اوانفر ناتیروبروشد. او پس از معا یفراوان یدرخواست با مخالفتها نیخود شد. که ا

 قرار گرفت یمورد عمل جراح یالدیم

باشد. و  یو جهان اسالم م ایدر اس تیجنس رییومجاز تغ یقطب قانون رانیتوان گفت : ا ی.درهر صورت م

 یم لندیوکشور تا رانیدر ا ایصورت گرفته دردن تیجنس رییتغ زانیم نیشتریصورت گرفته ب یطبق آمارها

 باشد.

 : یاصل میمفاه - 7

 :یاز منظر فقه تیجنس رییتغ تیو عدم مشروع تیمشروع ی: بررس -7-0

 اتیروا م،ید از قرآن کرکه عبارتن باشد   یبر ادله اربعه م یاسالم مبتن یفقها یو فتوا یشرع احکام

( گرید نیاز عناو یاریشراب و بس ،یاسالم )زنا، همجنس باز دگاهی)سنت(، اجماع وعقل، از دنیمعصوم

اعمال  نیوجود دارد و از ا نیو کالم معصوم اتیاعمال در روا نیدر مورد ا حیحرام است چون نص صر

دانسته  زیو فروش جا دیو خر عیشده و در مقابل ب نییآن مجازات تع نیمرتکب یو نکوهش شده و برا ینه

 آن ذکر شده است. یبرا یفروان ةشده و ادل

 حرام است؟ ایاست  زیمذکر به مونث و برعکس آن، از نظر اسالم جا لیو تبد تیجنس رییتغ ایآ اما

گفت  توان ینم نصورتیا ریاربعه به دست آورد، در غ ةبراساس ادل یدیو مؤ لیدل دیحرام بودن آن با یبرا

 اتیو روا میقرآن کر اتیدر آ تیجنس رییدال بر حرام بودن تغ یلیحرام است. با نبود دل تیجنس رییکه تغ

اصل جواز، قائل به جواز و عدم حرمت آن شد. چون  ایبا قائل شدن به اصل اباحه  توان یم نیمعصوم

وجود داشته  یقطع لیاهت آن دلبرحرمت وکر نکهیو مباح است مگر ا زیجا یاصل هر کار نیبراساس ا

 وجود دارد. هیسه نظر نهیزم نیدر ا یباشد. بطور کل

 (.تیمطلق )عدم مشروع تیممنوع -7-0-0

 اند عبارتند از: را که به آن تمسک کرده << یلیعمده دال>> هینظر نیبه ا قائالن

 ( حرمت لمس کردن  و نظر به عورت نامحرمالف

 به نفس( ریبدن)حرمت تغر یبردن اعضا نی( حرمت از بب
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 مقدور بودن آن ریو غ یدر خلقت اله ریی( حرمت تغج

 ی( مخالفت با مصالح عمومد

 مشروع و قابل اعتنا یی( عدم منفعت عقاله

 طی( استناد به قاعده تسلی

 انفسهم یاستناد به قاعده الناسُ مسلطون عل -ر

 مطلق: تیمشروع هینظر -7-0-2

 رییآن تغ یمطرح شده است که بر مبنا یگرید هیمطلق( نظر تی)ممنوع نیشیمخالف پ هیمقابل نظر در

مشروع بودن  لیدال ردیگ یقرار م یآن مورد بررس لیبطور مطلق مجاز و مشروع است. عمده دال تیجنس

 مطلق عبارتند از:

 )سلطنت( طیتسل ی(.      ب( قاعده فقهتی( اصل اباحه )اصل حلالف

 د( قاعده اضطرار.          .یدر خلقت اله رییتغ  ( عدمج

 از فحشاء. یریو جلوگ ی( موافقت با مصالح عمومهـ

 مشروط: تیمشروع هینظر -7-0-3

 یهر عمل تیمشروع رایمشروط است ز تیشده، مشروع انیب تیجنس رییکه در مورد تغ یگرید هینظر

است.  ییشده است، منوط به وجود منفعت مشروع عقال حیبه آن تصر زیق.م( ن 202همانگونه که در ماده )

 کباشد و پزش یمشکل جنس یدارا یمشروع است که فرد متقاض یدر صورت تیجنس رییتغ جهیدر نت

شده  رفتهیپذ هینظر نیا ،یحقوق یدهد.در اکثر نظام ها صیتشخ دیرفع مشکل او مف یرا برا رییمتخصص تغ

 یطیآنرا منوط به وجود شرا تیاند مشروع را مشروع اعالم نموده تیجنس رییکه تغ ییاست و کشورها

. مانند یم یباق باشد، یم تیسجن رییتغ تیمشروع افراد سالم همچنان برسر نظر خود که عدم یاند. لذا برا کرده

 که یدر موارد گری. بعبارت دروند یبشمار م هینظر نیاز طرفداران ا زین یعالوه بر حقوقدانان جامعه پزشک

فرد به آنچه  تیجنس رییباشد، تغ ریمغا یروان ای یاو از نظر هورمون تیهو یبوده ول یعیجنس فرد، طب زیتما

ادعا شود  دیبدهند، بدون اشکال است. شا صیو روانشناسان تشخ انمتخصص ایدارد و  لیخود او بدان تما

 رایآن از واضحات و مسلمات است، ز تیشود، مشروع یطیمشروط به شرا تیجنس رییتغ تیکه اگر مشروع

 طیدر شرا یرقانونیرفع، هر عمل ممنوع و غ ثیالمحضورات( و حد حیبه استناد قاعده )الضرورات تب

 ..شود یم یاضطرار مباح و قانون

 و مسائل مرتبط با نکاح: تیجنس رییتغ -7-0-4

زن حق دارد بدون اجازة شوهرش اقدام به  ایکه آ شود یسؤال مطرح م نیا تیجنس رییدانستن تغ زیجا با

 ر؟یخ ایاست  زیجا یزیچ نیچن ایکند و آ یکار نیچن

لذت بردن از او و مانند  لیبدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر، از قب یکار نیمعتقدند اقدام به چن فقها

 حرام است. هیآ نیا است و نشوز به حکم« نشوز»آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و داخل شدن در عنوان 

 (.34 هی)وَالالَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ...( )نساء آ

جز شدت  یراه چیو اگر ه د،یپند و اندرز ده د،یدار میو مخالفتشان ب یرا که از سرکش یدسته از زنان آن

 .دیکن هینبود آنها را تنب فشانیوادار کردن آنها به انجام وظا یعمل برا

 : یو پزشک یاز منظر روانشناخت یجنس رییتغ تیو عدم مشروع تیمشروع یبررس -7-2

 :تیجنس رییتغ یروانشناخت یکیولوژیزیف تیماه
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 .یقیحق تیهرمافرود -7-2-0

در  ییها یممکن است ناهنجار شود یشروع م کسانیمونث و مذکر به روش  یتکامل جنس نکهیا لیدل به

موارد منجر به بروز صفات هر دو جنس در  یدر برخ ها یناهنجار نیا. ندیبروز نما تیجنس نییو تع زیتما

 .نامند یم تیافراد را هرمافرد نیکه ا شود یفرد م کی

هر دو بافت  بیو تخمدان هستند که معموالً بصورت ترک ضهیهر دو بافت ب یدارا یقیحق یتهایهرمافرود

رحم وجود دارد. دستگاه  کیو معموالً  بوده کسیا کسی( ا46در اکثر موارد ) یاست از نظر کروموزوم

است و  رییمتغ ینانگتا ز یاز مردانگ یجنس هیزنانه است و صفات ثانو هیشب شتریمبهم و ب یخارج یتناسل

تنها بعد از رد کردن  یواقع سمیهرمافرود صی. تشخاند میافراد عق نیا یبعلت ناقص بودن اعضاء تناسل

 یبرا ازیاز بافت تخمدان ممکن است استروژن مورد ن یکاف ری. مقادشود یکاذب مطرح م سمیهرمافرود

تستوسترون و  دیقادر به تول ضهیبافت ب هکند؛ اگر چ دیرا تول یو شروع قاعدگ یتخمک گذار نه،یتکامل س

 است. یخارج یصفات مردانه در دستگاه تناسل

 :تینوع جنس صیتشخ یروش ها -7-2-2

 میجنس انسان بر شمرده اند و آن را به چند نوع تقس نییتع یرا برا یمختلف یو روانشناسان مالکها پزشکان

 :میپرداز یهر نوع م حیبه توض لیاند در ذ کرده

 نزدیکروموزوم وا کیو کسیجنس بصورت وجود دو کروموزوم ا نییمالک در تع نی: ا یکیجنس ژنت -الف

 باشد. یمردان م

مربوطه در بدن فرد  یها است که از غده یموننوع جنس، نوع هور نیجنس هورمونال : مالک در ا -ب

هستند،  یجنس هیهورمون ها که نوع آنها در زن و مرد متفاوت است و مولد صفات ثانو نی. اشود یمترشح م

 .باشند یجنس انسان م کنندة نییتع

نوع جنس که جنس  نینوع جنس، ظاهر و بدن انسان است. در ا نییدر تع ی: مالک بعدیجنس ظاهر- پ

که با  یجنس هیو به اصطالح صفات اول ردیگ یبدن مالک قرار م یظاهر یاعضا شود یم دهینام زین کیآناتوم

 .شود یمردانه در نزد مردان محقق م یجنس یزنانه نزد زنان و ارگانها یجنس یارگانها جادیا

 یمعنا که شخص ، جدا نیبد شود یم دهیمورد توجه قرار گرفته جنس روانشناسانه نام راًیکه اخ یجنس -ت

بداند. مثالً اگر خود را مرد  یخود را متعلق به جنس خاص یبر شمرده شده از نظر روح یمالکها یازهمه 

خود عملکرد  یو فرد یانوادگخ یمردانه از خود بروز دهد، در روابط اجتماع اتیو خصوص هایژگیبپندارد، و

 سازد. زیمختص مردان خود را از زنان متما یروان یها یژگیمردانه داشته باشد و با صفات و و

 :یجنس تیهو فیتعر -7-2-3

که معموالً  باشد یشده توسط فرهنگ م نییتع یو صفات جسم یرفتار یاز نگرش ها، الگوها یا مجموعه

 نیزن بودن است که از سن ایمرد  یاحساس فرد گرید یبه عبارت ایاست و  یزنانگ ای یکننده مردانگ یتداع

فرد و در  یروان ستمیخود توسط س کیولوژیزیف تیقبول جنس یعنی یجنس تی. هوشود یم انینما یکودک

 یدر زندگ یکسب رفتار متعارف جنس یبا همجنسان خود برا یدر طول زندگ حیصح یهمانند ساز جهینت

 .یو اجتماع یفرد

 :ینقش جنس فیتعر -7-2-4

مردان و زنان، در فرهنگ خاص مناسب قلمداد  یبرا است که ییشامل رفتارها و نگرشها یجنس نقش

.در ردیگ یشکل م یو زنانگ یمردانگ یفرهنگ فیاز رفتار فرد که با تعار ییها جنبه یبه عبارت ایو  شود یم

 یو زن بودن تلق یا زنیو مرد بودن  یمرد یاست از آنچه در فرهنگ اجتماع یرفتار و نمائ یواقع نقش جنس
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کرد و ممکن است  یکه دارد تلق یا زنانه ایمردانه  یآن را همان درک فرد از نقش اجتماع توان یو م شود یم

که  یتجارب قیاز طر جیبلکه به تدر شود ینم جادیدر هنگام تولد ا ینقش جنس ابدی لیدوره عمر تحو یدر ط

که حاصل . ردیگ یشکل م یشخص یها یریگ جهینت قیاز طر آورد یشخص در برخورد و تعامل به دست م

 است.( یو نقش جنس یجنس تیهو یروند، هماهنگ نیمعمول ا

 یجنس تینقش هو یریگ روند شکل -7-2-2

. باشد یمونث بودن خود م ایاحساس فرد از مذکر  انگریاست که نما یشناخت حالت روان کی یجنس تیهو

 یمختلف درون رحم عوامل ریگرفته و تحت تاث شکل ینیکودک در سه ماهه اول دوران جن یکیزیف تیجنس

متفاوت  فمرحله مختل 3در کودکان در  تی. ادراک جنسابدی یتکامل م اش یجنس تیهو یو برون رحم

ندارند.  تیاز جنس یدرک چیو ه کنند یاستفاده نم تیاز جنس گرانیخود و د ی. در ابتدا، کودکان براباشد یم

 اتیخود را بر خصوص تیو جنس شوند یم یجنس تیکودکان وارد مرحله اول هو ،یدر حدود دو سالگ

 دنیکوتاه و پوش یبودن و مو نبلند و دامن را نشانه ز یمثل مو یو عوامل ظاهر کنند یم یمبتن یجسمان

 زین تیکند، آنگاه جنس دایپ رییتغ یجسمان یظاهر اتیخصوص نی. اگر ادانند یشلوار را نشانه مرد بودن م

 .کند یم دایپ رییتغ

. و رسند یشده است، م دهینام تیجنس یداریپا ای یکودکان به مرحله دوم که استوار یسالگ 4تا  3سن  در

همان جنس  زین ندهیمرد بوده و در آ ایزن  زیمرد است قبالً ن ایدر حال حاضر زن  یاگر کس کنند یدرک م

 کنند یدارد اما هنوز درک نم اتدر طول زمان ثب تیکه جنس کنند یمرحله کودکان درک م نیخواهد ماند. در ا

بپردازد،  یزنانه مثل عروسک باز یتهایبه فعال یثبات دارد. مثالً اگر مرد تیمختلف جنس یتهایکه در موقع

 شود. لیممکن است آن مرد به زن تبد کنند یدر مرحله دوم کودکان فکر م

که  فهمند یم رسند، یم ودش یم دهینام تیکودکان به مرحله سوم که ثبات جنس یوقت یسالگ 2حدود  در

هستند که صرفنظر از نوع  یسن کودکان مدع نیمختلف ثابت است در ا یتهایدر طول زمان و موقع تیجنس

و با ورود به اجتماع و  یسالگ 2. بعد از سن کند ینم دایپ رییاو تغ تیفرد، جنس تینوع فعال ایپوشاک 

 .کند یم دایپ یشتریثبات ب یتیجنس تیهو یریگ هر جنس در مدرسه شکل کیمدرسه و تفک

 :یجنس انینارضا -7-2-6

 یتیمونث بودن واقع ایمذکر  کهیخود از فرد است. با وجود یو شخص یخصوص فیتعر یجنس تیهو

 لهیاست که به وس یروان یمونث موضوع ایخود به عنوان مذکر  رشیعدم پذ ای رشیاست، پذ یکیولوژیب

زن  ای. احساس کودک از مرد گردد یم نییتع کند یزن احساس م ایبعنوان مرد  شیآنچه کودک درباره خو

خود  یفرد اتیخصوص زیجامعه و خانواده و ن یرسوبات فرهنگ بیاز ترک یکودک لیبودن از همان اوا

از  یستیجن تی. اگر روند کسب هوشود یخاص در او م یتیجنس تیهو شیدایکودک شکل گرفته و سبب پ

خود  یکیولوژیب تیبه جا خواهند ماند که از واقع یافراد نیب نیرفته شود در اافراد متعارف جامعه فاکتور گ

 ای انیافراد به نارضا نیا کنند یم یط یروند را بصورت پرتنش و همراه با سر درگم نیبوده و ا یناراض

 (311، ص0311 ،یاسانیشهرت دارند. )ماسن، ترجمه  یجنس انیناراض

 :یتیجنس انیناراض یژگیو -7-2-7

 :میکن یکه آنها را ذکر م باشند یم یاتیخصوص یدارار یتیجنس انیناراض

 یو مستمر با جنس مقابل در دوران کودک یقو ی( همانند سازالف

 او متعلق به جنس مقابل است نکهیاصرار بر ا ایبودن  یمکرر ابراز شده برا لی( مب
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 هایمقابل در باز یدادن مستمر و مبرم نقشها حی( ترجج

به  لیپسرانه و تما یهایاز باز یزارینفرت آور است و ب یزیچ یآلت تناسل نکهیبر ا تیپسرها قاطع( در د

 ،ی. )کاپالن، ترجمه پورافکارکنند یکه اقدام به قطع آلت م رسد یم ییبه جا یلباس دخترانه گاه دنیپوش

 (12، ص0372

 )ترانس سکسوآل(: یجنس تیاختالل هو فیتعر -7-2-1

خود  یجنس کیاز ساخت آناتوم یمبرم و عدم سنخ یعبارت است از: احساس ناراحت یجنس تیهو اختالل

 از جنس مقابل. یکردن به صورت فرد یو زندگ شیخو یتناسل یاز اعضا یمبرم به خالص یو آروز

جسم و فکر تناقض و  نیب ی. از نظر جنسباشد یم یدرجه مالل جنس نیتر دیشد یجنس تیهو اختالل

با استفاده از  ایدر اجتماع بصورت جنس مقابل ظاهر شود. و  کند یم یو شخص سع وجود دارد رتیمغا

ترانس  فرادا نیجنس مقابل  را احراز کند. که به ا یکیولوژیجنس ب ،یظاهر یو جراح یهورمون یدرمانها

خود در نقش جنس  یوافر به گذراندن تمام اوقات زندگ لیاختالل فرد م نی. در اشود یسکشوآل گفته م

که روح و روان مردانه در جسم زنانه  یکه روح و روان زنانه در جسم مردانه دارند و زنان یمقابل دارد. مردان

است که بصورت  یتیاختالل رشد شخص کی یجنس تیاختالل هو یمتخصصان علوم رفتار دگاهیدارند. از د

 .شود یم یبند طبقه لیذ

 ان:در کودک یجنس تیاختالل هو -7-3

 که عبارت است از:            ا کند یتظاهر م تیخصوص 4از  شیب ای 4اختالل در کودکان با  نیا

 متعلق به جنس مخالف است. نکهیاصرار بر ا ایمکرر  لی( مالف

 ظاهر دخترانه. دیدادن لباس دخترانه و تقل حی( در پسرها، ترجب

 لباس مردانه و ظاهر مردانه داشتن. دنی( در دخترها اصرار بر پوشپ

 مستمر در جنس مخالف بودن التیتخ ای هایجنس مخالف در باز یدادن مستمر و مبرم نقشها حی( ترجج

 جنس مخالف. یهایدادن مبرم هم باز حی( ترجد

 جنس مخالف. حاتیو تفر یا شهیکل یهایبه شرکت در باز دیشد لی( مهـ

 :یو بزرگسال یدر نوجوان یجنس تیاختالل هو -7-4

 نیهم است. نوجوانان و بزرگساالن مبتال به ا هیشب یو بزرگسال یها در نوجوان اختالل عالئم و نشانه نیا در

سن، اختالل  نی. در اکنند یو عالقه خود را ابراز م لیم نیدارند  متعلق به جنس مقابل باشند و ا لیاختالل م

هورمونها،  زیمثل درخواست تجو یجنس هیثانو ای هیبردن صفات اول نیاز ب ای یاشتغال ذهن رینظ یبا عالئم

. کند یبه منظور مشابهت با جنس مقابل تظاهر م یمشخصات جنس یکیزیف رییتغ یروشها ریسا ای یجراح

هم مثل جنس مقابل با آنها  گرانیاند که د شوند و خواهان رفتهیبعنوان جنس مقابل پذ کنند یم یافراد سع نیا

از زنان است و  عتریمردان شا نیاختالل در ب نی. اکنند یمانند جنس مقابل رفتار م زیرفتار کنند و خود ن

در صد هزار  کیهزار و در زنان  یدر س کیآن در مردان  وعیخود هستند. ش تیدر جنس رییخواهان تغ

و  کنند یم یشده آنها ابراز ناراحت نییتع تیجنس یلباسها دنیاختالل از پوش نی. بزرگساالن مبتال به اباشد یم

 ،ی. )کاهانکنند یمرتبط با آن جنس شرکت م یتهایجنس مقابل لباس بپوشند و در فعال هیشب کنند یم یسع

 (33-32، ص0310

 :تیجنس رییتغ یروش ها  -7-2
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که  یافراد نیو همچن ردیگ یوجود دارد که مرحله به مرحله هر روش انجام م ییروشها تیجنس رییتغ یبرا

شامل دو گروه ترانسها و  کنند یمراجعه م یو قانون یبه مراکز پزشک تیجنس رییمجوز گرفتن تغ یبرا

 کنند. افتیدر یمجوز نیچن توانند ینم وجه چیو افراد سالم به ه باشند ی(مها ی)خنث ها سمیهرومافرود

 :یروان درمان -7-2-0

به جنس مخالف دارند به  افتنی رییبه تغ لیو تما کنند یم یتیکه در خود احساس اختالل جنس یافراد اکثر

مراجعه کنند و در ابتدا توسط روانشناسان متخصص مورد  دیمنظور با نیا یشده برا نییتع یها موسسة

خود  تیجنس صیکه در تشخ رود یبکار م یمارانیب یبرا شتریب یروان درمان یها .مشاورهرندیمشاوره قرار گ

باشند.روان  تیجنس رییعالقمند به تغ اینسبت به هر دو  جنس کشش داشته و  یبا مشکل روبرو بوده و گاه

در  ماریاست.اگر ب دهیچیپ یامر  یجنس تیمدت دارد چون درمان اختالالت هو یروند طوالن کی یدرمان

درمان شده و کار  ماریکردب دایپ شیگرا یروان رکه موافق ظاهر اوست،از نظ یجلسات مشاوره به جنس یط

محتوا و روند جلسات مشاوره عوض شده و روانکاو  نصورتیا ری. در غابدی یم انیپا تیبا موفق یروان درمان

 آماده کند. تیجنس رییتغ یانجام عمل جراح یرا برا ماریب ،یبعد یها تا در خالل مشاوره کوشد یم

 :یهورمون درمان -7-2-2

.در روش هورمون یو جراح یهورمون درمان شود یبه دو روش انجام م تیرجنسییتغ یدر علم پزشک اصوالً

 یروان یجنس شاتیآنها با گرا یبدن یکه عالئم جنس رندیگ یدرمان قرار م نیموضوع ا یغالبا افراد یدرمان

آن در بدن شخص  ئمکه عال یتیجنس یهورمون تیروش پزشکان با تقو نی.در استیشان هماهنگ و همسون

روش  نیا ن،ی. عالوه بر اندینما جادیا یبدن و روان او توافق و هماهنگ نیکه ب کنند یظاهراست، تالش م

 زین یبدن یدر خنثا رایاستفاده شود. ز زین یبدن یدر خنثا گرید تیبر جنس یتیجنس تیغالب زیدر تم تواند یم

 تیپزشک جراح اثبات شود که بقاء عالئم کدام جنس یبرا دیبا تیاز دو جنس یکیقبل از برداشت عالئم 

مناسب به جراح کمک  تیجنس صیدر تشخ تواند یم یاست و هورمون درمان دتریشخص مناسبتر و مف یبرا

 کند.

 :یعمل جراح -7-2-3

 یها درماندر  شرفتیهمراه با پ ،یجراح یها در روش یاست. نوآور یجراح یدوم از نظر پزشک راه

آورده که  دیامکان را پد نیا سازد یآنها را مجاز م یکه اجرا یاجتماع-یفرهنگ یفضا کیدر  یهورمون

به جنس  الحاقو  یبر برداشتن عضو یخود را مبن یآرزو شتریب یدیبا ام گراها تیجنس رییاز تغ یاریبس

پزشک  یبرا شاتیآزما جةیکه در نت شود یملحق م یتیروش شخص به جنس نیدنبال کنند. در ا گرید

 یروش عالئم جنس نیا جةیاست. در نت شتریو توافق آن نسبت به بدن و روان شخص ب یمتخصص، هماهنگ

درست  یبدن یتیجنس یعاو عالئم مصنو یو برا شود ی)ترانس سکشوآل( برداشته م یروان یدر خنثا یبدن

که  شود یافراد همخوان م نیجسم و روان ا یکه او به آن جنس ملحق شده است. با درمان جراح شود یم

 یارهایوجود ندارد مع یاست و بازگشت یقطع رییتغ نی. اما چون اباشد یهمراه م یمعموالً با بهبود عالئم روان

 .دمد نظر باش یاز جراح شیپ دیوضع شده که با یقیدق

 فرضیه های تحقیق:  - 1

 : فرضیه اصلی : الف
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حکم  هیآن حکم بر جواز داده اند. و در فقه امام یعلما یتمام یدر)علم( روانشناس تیجنس رییموضوع تغ در

حکم بر حرمت مطلق ان داده  هیامام یاز فقها یسکشوالها ) بعض ،یروان یبرجواز است، مگر در مورد خنثاها

 اند(.

 : یفرع ی: فرضیه ها ب

 یروان یداده اند، مگر در مورد خنثاها تینسج رییحکم بر جواز مطلق انواع تغ هیامام یقاطع فقها تیاکثر-0

 مذهب حکم بر حرمت ان داده اند. نیا یاز فقها یو سکشوالها که بعض

وجود  نهیزم نیدر ا یمخالف"بایهستند و تقر تیجنس رییقائل به جواز انواع تغ یروانشناس یعلما یتمام-2

 ندارد.

باشد. و وجه افتراق آنها در قائل  یم تیجنس رییدر جواز انواع تغ یو روانشناس هینقطه اشتراک فقه امام-3

 باشد. یو سکشوالها م یروان یدر خنثاها تیجنس رییدر حرمت مطلق تغ هیامام یاز فقها یشدن بعض

 هدف اصلی : -1

 .تیجنس رییدر مورد تغ هیفقه امام دگاهید یمبان نییتب

 : ی: اهداف فرع ب

 تیجنس رییدر مورد تغ یعلم روانشناس دگاهید یمبان نییتب-0

 .تیجنس رییتغ رامونیدو علم پ نیشناخت نقاط اشتراک وافتراق ا-2

 :قیروش تحق -01

 (اجرا نحوه و ها¬بر حسب هدف، نوع داده قیمقاله )شرح کامل روش تحق یروش شناس -01-0

به  ییپاسخگو ایانه ای( ها و شرح کامل روش ) میدانی، کتابخ هیفرض ی: نوع مطالعه و روش بررسالف

 محتوا، اسنادی ، تاریخی و ... ( لیتحل ،یتجرب ،یفیسواالت)توص

 یو حضور در کتابخانه و مطالعه متون فقه یفتوصی – یلیرساله بر اساس روش تحل نیدر ا نیو تدو قیتحق

و فقه در خصوص  یروانشناس یرشته  یعلما ی هینظر یو مطالعه  یو منابع  روانشناس دیو جد یمیقد

و به رشته  نوشتهخصوص  نیکه در ا یینامه ها انیباشد. و کتب و پا یو جهان م رانیدرا تیجنس رییتغ

خصوص در محاکم  نیکه در ا ییمحدود به پرونده ها یودسترس یدانیم قیدرامده است. و تحق ریتحر

 انه،یرا نترنت،یاستفاده از ا نیخصوص مطرح شده است.وهم چن نیاصفهان در ا یوخانواده دادگستر یحقوق

 از مطالب یبردار شیوفباشد.  یشده است.م هیخصوص ته نیکه در ا یوتریکامپ یونرم افزارها

 داده و غیره ( گاهی: ابزار گردآوری داده ها ) مشاهده و آزمون، پرسشنامه،مصاحبه،فیش برداری،پاب

 یاسالم یمعتبر مراجع پنج گانه  یوفتاوا هینامه ها، نظر انیاطالعات: کتب، مقاالت، پا یجمع آور روش

روانشناسان  یها هینظر یشده است. مطالعه و بررس نیخصوص اعالم و تدو نیواهل سنت( که در ا یعی)ش

و(  ی)حقوق مخصوص درمحاک نیکه درا ییو پرونده ها یکتب ومقاالت روانشناس یبزرگ و مطالعه 

داده  تیجنس رییکه تغ یاصفهان مطرح شده است. مالحظه نامه ها و شرح حال افراد یخانواده در دادگستر

 شیوف یفیتوص یلیخصوص مکاتبه ومراوده داشته اند.  تحل نیو با روان شناسان و پزشکان خود در ا

 داده گاهیپا قیازطر یبردار

 ،یعیش ین معتبر فقهاست که در کنار منابع و متو نیبرا یپژوهش : سع یو زمان ی:  قلمرو مکانج

خصوص مورد  نیدر ا یدر دسترس،و کتب روانشناس یگراسالمیمذاهب د یمعتبر فقها یازفتاوا"بعضا

 .مینشو زغافلین نینو ی. در ضمن در استفاده از ابزارهاردیقرارگ یمطالعه و بررس
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درمحاکم در خصوص که  ییآسانتر به پرونده ها یدسترس روی: با توجه به شغل حقیخصوص قلمرو مکان در

 یحقوق یازمراجع مذکور( در دادگاهها یقانون یمطرح شده است)پس از کسب مجوزها تیجنس رییتغ

از پرونده ها  یکرده ، وتعداد دایباشند، حضور پ یگونه در خواست ها م نیبه ا یدگیوخانواده که مسئول رس

 ی هیمطرح شده از ناح یدرخواستها یو جسم یو روان یروح ی. وعلتهاردیقرار گ یمورد مطالعه و بررس

 یو جمع اور دهیواستدالت انها شن هی. و نظرردیقرار گ یوبررس قیمورد تحقق یافراد از نظر روانشناس نیا

 شود.

وکتب  یاست که همزمان از منابع کتابخانه ا نیبرا یندارد سع یخاص یپژوهش: مرحله  ی: مراحل اجرا د

 ومقاالت استفاده شود.

 قیتحق ییمورد استفاده در قالب مراحل اجرا یو استانداردها زاتیپژوهش)شامل مواد، تجه یجرا: نحوه ا ه

 ندارد. یخاص یاجرا ی( نحوه  کیبه تفک

 داده ها. لیو تحل هیروش ها و ابزار تجز -01

باشد . با  ینم یو عدد یکم قیتحق نیندارد .ا یامار یدادها رایشود. ز یانجام م یفیبه صورت ک قیتحق نیا

و بزرگان و دانشمندان  یو منابع اسالم یو حقوق یفقه یمنابع و فتاوا قیاز طر شتراطالعاتیب نکهیتوجه به ا

 لیوتحل هیروش تجز". معموالدیآ یخصوص بدست م نیروانشناسان در ا هیو نظر یمتقدم و متاخراسالم

 یباشد.البته مقدار یمطروحه م یاستداللها یشناس شهیانها ور یاستناد لیدال ات،ینظر نیا سهیاطالعات، مقا

 شود یم یخصوص مطرح شده ،بهره بردار نیکه در محاکم در ا ییپرونده ها جینتا قیازاطالعات ازطر

 :یریگ جهینت -00

 را گرفت که : جهینت نیا توان یبا تامل و نظر در فصول رساله م هذایعل

 ،یکیعوامل عبارتند از علل ژنت نیا نیکه مهمتر باشد یم لیدخ یعوامل متعدد ،یجنس تی.در اختالل هو0

از چند  توان یم یناهنجار نیا صیوتشخ یعلم پزشک شرفتیساختمان مغز که با پ یتفاوتها ،یکیولوژیب

 ( درمان را انجام داد.یماهگ 6)حدود  یماهگ

م به دو روش ذکر و قبل از اقدا ردیگ یصورت م یو عمل جراح یبا دو روش هورمون درمان تیجنس ریی.تغ2

 ردیدر جنس مخالف قرار گ یو زندگ یبه مدت شش ماه تا دو سال تحت مشاوره، روان درمان دیماربایشده،ب

باعث  تیجنس رییو تغ ی.عمل جراحدینما تیجنس رییاقدام به تغ ،یروان درمان تیو در صورت عدم موفق

که به  یتوانند ازدواج کنند اما مردان یم دهند یم تیجنس رییکه تغ یافراد ی. تمامشود یشدن فرد م میعق

 دیبه زن جد تیجنس رییکه به همراه تغ ییاستثنا طیمگر در شرا شوند یباردار نم شوند یم لیجنس زن تبد

 .ردیصورت بگ زیرحم ن وندیپ

مطلق )عدم حرمت( و  تیمطلق(، مشروع تیحرمت )ممنوع هیسه نظر تیجنس رییتغ یفقه ی.در مورد مبنا3

همچون اضطراز و الضرر قائل به عدم حرمت شده و  یمشروط وجود دارد که با توجه به قواعد تیمشروع

و  یدرافراد عاد تیجنس ریی.تغباشد یم زینفسه و بدون در نظر گرفتن مالزمات حرام جا یف تیجنس رییتغ

نکه صدمات عمل عالوه بر آ نیو حرام است. ا یقانون ریندارد غ یو روح یگونه مشکل جسم چیسالم که ه

به دنبال دارد و به  زین یروح ریصدمات جبران ناپذ کند، یجبران نسبت به جسم و جان افراد وارد م رقابلیغ

در افراد  تیجنس رییبه نفس تغ ریمانند حرمت نگه به عدالت نامحرم و حرمت تعز یلیو دال لیدل نیهم

و  یجامعه آن را قبول ندارند. و تنها در افراد خنث یبوده و عقال یمخالف اخالق حسنه و نظم اجتماع یعاد

 باشد. یافراد م نیاست و حکم جو از مختص ا رشیترانس سکشوآل قابل پذ
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وبا جلب نظر  یخاص وقانون طیخانواده تحت شرا یاختصاص یدر دادگاهها تیجنس ریی.هرچند عمل تغ4

قانونمند کردن نحوه  نهیدر زم ریجامع وفراگ یا مصوبه ی.ولباشدیانجام ودر حال انجام م یقانون یمثبت پزشک

وجود ندارد.و  یداخل قوقدرح ،یجنس تیاختالل هو مارانیاز ب تیو حما تیجنس رییاقدام به تغ طیو شرا

 ی( قانون اساس067موارد مانند اصل ) ی. قانونگذار در برخباشد یکامالً ملموس م یخالء قانون نهیزم نیدر ا

 تیتنها کفا نیا یارشاد نموده است ول یو اصول حقوق یرا به منابع معتبر فقه یدر موارد سکوت، قاض

.کشورها ندینما نهیزم نیدر ا یضرور نیاقدام به وضع قوان شتریب ریاست تا قانونگذاران با تداب ازی. نکند ینم

مانند  گرید یرخقانون مصوب داشته و ب هیکشورها مانند: ترک ینداشته و برخ یواحد هیرو نهیزم نیدر ا زین

 .کنند یم یرویپ ییقضا هیو انگلستان از رو رانیا

 رییدارند با تغ گریکدیبا  یادیتفاوت ز یو حقوق یاز احکام فقه یاریکه زن و مرد در بس ی.از آنجائ2

 رییتغ نیبر ا یآثار فراوان تیجنس رییپس از حصول تغ شوند، یم گریجنس به جنس د کیاز  لیتبد تیجنس

عوض خواهد  رییتغ نیسبب ا هآنها بوده ب تیقبالً فرد ملزم به رعا کهیاز احکام یاریو بس شومد یمترتب م

قرار  یعباد فی(مالک تعلق تکالدی)جد یفعل تیجنس ت،یجنس رییشد. در رابطه با عبادات بعد از تحقق تغ

ملحق  یبه مرد شود مکلف است احکام مردان را انجام دهد و اگر مرد لیتبد ی.هر گاه شخص خنثردیگ یم

 .شود یاحکام زنان م تیبه زنان شود ملزم به رعا

ازدواج  رییتغ نیدهنده قبل از ا تیجنس رییکه فرد تغ یدر صورت ت،یجنس رییتغ ی.در رابطه با آثار وضع6

 تیمحروم یقول به بقا زیاقارب ن تیجهت محروم واز شود یعقد سابق باطل م رییکرده باشد به محض تغ

 .باشد یم  یو قو حتریو حرمت ازدواج صح شانیا

که  یینسبت به مجازاتها یحد یدر مجازاتها دهد، یانجام م تیرجنسییکه فرد قبل تغ یمی.در رابطه با جرا7

سقوط  جهیو در نتشدن قاعده درأ  یباعث جار تیجنس رییتغ شود، یمتفاوت م تیحد نسبت به جنس زانیم

 حد زن و مرد تفاوت داشته باشد. دیموارد با نیدرا گری. به عبارت دشود یمجازات م

 

 فهرست منابع و مأخذ:-02

 

 چاپ چهارم، تهران،انتشارات بعثت. ،یروان یشناس بی(. آس0314) ن،یآزاد، حس -0

 .ی(.استفتائات ، چاپ چهارم، قم، چاپ الهاد0373) ،ی، محمدعل یاراک -2

 (. حقوق خانواده، چاپ هشتم،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، ،0311) ن،یدحسیس ،یاسداهلل و صفائ ،یامام-3

 .هیچاپ شانزدهم ، تهران ، انتشارات اسالم ،ی(. حقوق مدن0377) دحسن،یس ،یامام -4

چاپ اول، تهران، موسسه  له،یالوس ریتحر حیترجمه وتوض ن،ینو ی(. رساله 0360)م،یعبدالکر ،یرازیآزار ش یب -2

 انجام کتاب.

اول، قم،  ،چاپیگرم ابدشت رضایمترجم عل ،یوپزشک ی(.احکام واستفتائات بهداشت0311،) یبهجت، محمد تق -6

 انتشارات مشهور.

حقوق، چاپ چهاردهم، تهران،انتشارات گنج  ینولوژی(. مبسوط درترم0313محمد جعفر ) ،یلنگرود یجعفر - 7

 دانش.

چاپ اول،، تهران، انتشارات گنج  ،یومقررات حقوق نیکامل قوان ی(. مجموعه 0364)،غالمرضا،یشرفا یحجت -1

 دانش.

 چاپ دوم،تهران، نشر ساواالن. ت،یجنس ی(. روانشناس0311) ال،ی، سه انینیحس - 1
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 ،یالهد یالملل نیانتشارات ب یفارس یاجوبه االستفتائات، ترجمه  ی(. رساله 0312) ،یدعلیس ،یخامنه ا ینیحس -01

 .یالهد یالملل نیچاپ چهارم،تهران،انتشارات ب

 با برنا . دیجد ی(. لغت نامه، چاپ دوم ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران دوره 0377اکبر، ) یدهخدا، عل -00

 شهر، چاپ دوم،تهران، نشرصدا. یجنس تی(. اختالل هو0313)،ع،یف، و ناصح ،یسرئی– 02

 ، چاپ اول، تهران،نشر ساواالن. ،یروان یشناس بی،آسینابهنجار ی(. روانشناس0371) ،ییحی ،یمحمد دیس- 03

نصرت اهلل  یالن،ترجمه فارس یدنیدوانف شولتز، س ت،یشخص یها هی(. نظر0411)،ییحی ،یمحمد دیس -04

 .شیرایچاپ چهل وپنجم، تهران، نشر و ،یپورافکار

 .زانیاشخاص،چاپ ششم ،تهران، نشرم هیعل می(. جرا0312)،یمحمد هاد ،یصادق -02

بهمن  ی)بخش خانواده(، چاپ سوم، ، تهران، شرکت انتشاربا همکار ی(. حقوق مدن0377ناصر،) ان،یکاتوز - 06

 تهران.

 قرار دادها، چاپ دوم ،تهران،انتشارت مدرس. ی(. قواعد عموم0372ناصر،) ان،یکاتوز -07

چاپ  ،ینصرت اله پور افکار یترجمه  ،ینیبال یروان پزشک یخالصه (. 0313)مز،یح نیامیکاپالن، سادوک، بن -01

 دوم ،تهران، انتشارات آزاد.

انتشارات  ی،چاپ اول ، تهران، موسسه فرهنگ یجنس تی(. اختالل هو0310) مان،یپ ،یو شجاع رضایعل ،یکاهان-01

 .بینشر طب مورزاده،یت

 ترنسها ، چاپ اول، اصفهان، بهارعلم. ی، داستان زندگ ستی( . ترنس ک0313اصل ، سام ، ) یگشتاسب -21

ترنس، چاپ اول، اصفهان،  یجنس ی( . ازدواج و طالقها در ترنس ها، روانشناس0313اصل، سام، ) یگشتاسب -20

 بهارعلم.

چاپ اول،، اصفهان،  ،یو جوان ینوجوان ،یکودک ،یزندگ ری( . ترنس در مس0313اصل، سام ، ) یگشتاسب -22

 لم.بهارع

 .شتنی، تهران، انتشارات ان زدهمیتهران،چاپ س یقانون ی( . پزشک0371،0377، فرامرز ، ) یگودرز-23

، تهران، نشر  22چاپ  ،یاسائی دیمهش یکودک،ترجمه  تی(. رشد وشخص0311و همکاران،) یماسن، پاول هنر -24

 کتاب ماد وابسته به نشر کتاب.

 .یچاپ سوم ، قم، مرکز نشر علوم اسالم ،یبخش جزائ-(. قواعد فقه0310) ،یمصطف دیمحقق داماد ، س -22

 .ی(. حقوق خانواده ، چاپ سوم ، قم ، مرکز نشر علوم اسالم0310) ،یمصطف دیمحقق داماد ، س -26

سوم،تهران، موسسه  ،چاپیدجعفرسجادیس ی ان،ترجمهیالب دهی(.ز0312احمدبن محمد، ) ،یلیمقدس اردب-27

 .یائعط یمطبوعات

چاپ سوم، قم، دفتر نشر  ،یاسالم یعل ی، ترجمه  لهیالوس ری(. تحر0372روح اهلل، ) دیس ،ینیخم یموسو-21

 قم. هیعلم یحوزه  نیمدرس یانتشارات اسالم

السالم، چاپ اول ، قم،  میعل تی(. فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل ب0312محمود ، ) دیس ،یشاهرود یهاشم -21

 .یالمعارف فقه اسالم رهیدا یموسسه 

 و مقاالت : مجالت

نامه جهت اخذ  انیبا فرزندان،پا نیووالد نیزوج یدر روابط مال تیجنس ریی(.آثار تغ0310)ه،یسم ،یخانیآقاعل-0

 نور تهران. امیدانشگاه پ ،یارشد در رشته حقوق خصوص یدرجه کارشناس

معرفت، شماره  یمجله  ت،یاختالل هو جادیا یطیمح یفاکتورها ینیبال ی(. بررس0312محمدرضا، ) ،یمیابراه -2

32، 

 .061زن، شماره  امیپ هی، نشر ییمد و مد گرا تی(. واقع 0311سرور، ) ار،اسفندی –3
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در مردان  یاجتماع-یبا تحول روان یبارور تیبدن وضع ریتصو ینقش تعامل ی(. بررس0317پور، احمد،) باقری –4

 .یو توانبخش یستیشد، دانشگاه علوم بهزار یکارشناس ینامه  انیشهر تهران،پا

 مدرس، شماره پنج . تیترب ی(، فصلنامه تیجنس رییتغ تی)وضعیحقوق یها شهی(.اند0312) رضا،یعل کلو،یبار-2

مدرس،دوره  تیترب یفصلنامه  ،یقیحقوق تطب یها ت،پژوهشیجنس رییتغ ی(.آثارحقوق0313)رضا،یکلو،علیبارا-6

 هشت، شماره سه.

 یکارشناس ینامه  انی،پایبدن یبه اختالل بد شکل انیدر مبتال یاختالالت روان ی(. بررس0371)م،یمر ،یاربختی –7

 .رانیا یارشد،دانشگاه علوم پزشک

 دانشگاه تهران. ،یدکتر ینامه  انی،پایدر نوجوان سمیالیوسوس یدلبستگ نی(. رابطه ب0311پاکدامن ، شهال،)- 1

 یو باورها یتیشخص یها یژگیو نیب یرابطه  ی(. بررس0316س،) نده،یجو یر، و محمد ،یآزاد رستم یثابت -1

 دانشگاه شاهد. ،یخانواده وسالمت جنس یکنگره سراسر نیمقاالت سوم یخالصه  ،یجنس

 ،یجنس یایبر درمان زنان مبتال به فوب یرفتار -یشناخت یها نکیتکن یاثر بخش ی(. بررس0376پ، ) ،جابری –01

 .رانیا یروان پزشک تویانست ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس ینامه  انیپا

نامه جهت اخذ  انیپا ت،یجنس رییبر تغ یمبن ینیامام خم یفتوا یوحقوق یفقه ی(. بررس0311نرگس، ) ،ینجزی – 00

 تهران. یوانقالب اسالم ینیامام خم ی ،پژوهشکدهیحقوق اسالم یفقه ومبان یارشد در رشته  یدرجه کارشناس

 یتینارضا ی دهیپد یآن وبررس یوابعاد اجتماع یجنس تی(. اختالل هو0312ز،) ان،یف، و کوچک ،یجواهر -02

 .20سال پنجم، شماره  ،ی/ رفاه اجتماعیپژوهش-یعلم ی، فصلنامه  رانیدر ا یجنس

 وین یآزمونها یو هنجارها ریتفس یراهنما ت،یشخص یها یژگیو عاملی پنج طرح(. 0312)شناس،حسن، حق –03

 دوره شش. راز،یش یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یار، فصلنامه علم یا یپ ویو ن یاف اف ا

 یدر پرورش اندام کاران مرد حرفه دا یروان یو سالمت یبدن یتی(. نارضا0311) رکو،یش ،یواحمد ،ی،علیرانحی –04

 ، سال اول ، شماره دو. یعلوم ورزش قاتیفصلنامه تحق ،یحرفه ا ریوغ

بر  دیبا تاک یاختالل تبدل خواه یرفتار -ی(. درمان شناخت0312،) ی،ینی، م ر، و عابد یفرد، م، محمد یاریخدا-02

 سال نهم، شماره سه. ،ینیبال یو روانشناس یروانپزشک یفصلنامه اندشه و رفتار، مجله  ،یدرمان معنو

، شماره 01دوره  ت،یفقه اهل ب یفصلنامه تخصص ت،یجنس رییتغ ت،ی(. فقه اهل ب0371محسن، ) دیس ،یخراز -06

23 . 

 توینوجوانان در دانش اموزان شهر تهران،انست یمقابله ا اسیمق یمقدمات ی(. بررس0371) ن،یپور، پرو یداع -07

 تهران. یدانشگاه علوم پزشک ،ینیبال یارشد روان شناس یکارشناس ینامه  انیتهران، پا یروانپزشک

سال پنجم،  ،یدادرس یمجله  ت،یو اصالح جنس کیوتی،بیپزشک ی(. حقوق اخالق0311عبدالرسول، )  ،یانید-01

 . 21 یشماره 

کش بر  یهشت مرحله ا یبر الگو یمبتن یرفتار یدرمان شناخت یاثر بخش ی(. بررس0314)لوفر،ین گان،یرا-01

 دانشگاه شاهد.ارشد تهران،  ینامه کارشناس انیدختران دانشجو، پا یمنف یبدن ریتصو

مطالعات جوانان، دوره  یفصلنامه  ،یو نقش ان در اختالالت جنس یجنس تی(. هو0312فاطمه،) ،یرمضان خان -21

 سه ، شماره شش.

 یکارشناس ینامه جهت اخذ درجه  انیان، پا یو حقوق یو آثارفقه تیجنس ریی(. تغ0312معصومه، ) ،یاریشهر -20

 .رجانیدانشگاه ازاد واحد س ،یشناسحقوق جزا وجرم  یارشد در رشته 

 . 2447،  شماره،22 ن،سالیفصلنامه قدس انال ،یجنس تی(. اختالل هو0311) ،اعظم،یرانطی –22

 ینامه جهت اخذ درجه  انیمذاهب خمسه، پا دگاهیواحکام ان ازد تیجنس ریی(. تغ0311،) نبزی زاده، عباس –23

 .یدانشگاه ازاد واحد تهران مرکز ،یحقوق اسالم یارشد در رشته فقه ومبان یکارشناس

و  شهیفصلنامه اند یگزارش مورد ،یجنس تیاختالل هو هیاول صی( . تشخ0312) ان،م،یعطار،ح ر، و رسول -24

 سال نهم، شماره سه. ،ینیبال یو روانشناس یرفتار، مجله روانپزشک
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 ،یجنس یها یو بدکار کرد تیشخص یهایزگیو نیب رابطه ی(. بررس0316ف ،) ،یآمحمد ،یح ، و ثابت ،غقائدی –22

 دانشگاه شاهد. ،یخانواده و سالمت جنس یکنگره سراسر نیخالصه مقاالت سوم

سال دوم،  ،یحقوق پزشک یان، فصلنامه  یومسائل فرا رو تیجنس ریی(. تغ0317) ،یمحمدمهد ا،ین یمیکر -26

 شماره چهار.

 ینامه  انیپا ،یمبتال به اختالل وسواس جبر مارانی(. مقابله با استرس ونشانه ها در ب0370پروانه،) ،ید خانمحم –27

 تهران. یروان پزشک توی،انستینیبال یارشد روانشناس یکارشناس

 رییجواز تغ یوحقوق یفقه یدرخصوص مبان ه،مقالهی(. مهد0316زاده، ) یالسادات و محمدتق ،عزتیرخانمی –21

 مدرس،تهران. تیدانشگاه ترب ت،یجنس

 ت،یفقه اهل ب ی، فصلنامه تخصص تیجنس رییدرباره تغ ی، سخن تی(. فقه اهل ب0372محمد ، ) ،یمومن قم -21

 ، شماره هفت .01دوره 

کنگره  نیمقاالت سوم ،خالصهیجنس یها یو بد کار کرد ی(. اختالالت روانپزشک0312)ن،یغالمحس ،قائدی –31

 کی، شماره 04)دانشور ورفتار(، دورهتیوشخص ینیبال یروانشناس یدو فصلنامه  ،یخانواده و سالمت جنس یسراسر

 ، دانشگاه شاهد تهران. 26 یاپیپ

بر درمان  دیبا تاک ی(.تبدل خواه0312)ن،یاسمی،ینی،وعابدینیعابد ،محمدرضا،یفرد،محمد، ومحمد یارخای–30

 . 32یاپی(،سال نهم،شماره سه پینیبال یو روانشناس یو رفتار)مجله روان پزشک شهیفصلنامه اند ،یمورد یبررس ،یمعنو

مبتال به اختالل  مارانی(. عملکرد خانواده در ب0316) ن،ی،حسیشاه مراد ،ویمهد دی،سیصابر د،وی،امییرضا32-

 . 21هشت،شماره  ،دورهیتوانبخش یپژوهش ی، فصلنامه علم یجنس تیهو

 :یعرب منابع

چاپ دهم،  ،یالتراث العرب اءیداراالح عه،یالشر لیتحص یال عهی( ه.ق. وسائل الش0401محمدبن حسن، ) ،یحرعامل-0

 . روتیب

 چاپ دهم ، قم . ان،یلیشرح القواعد، انتشارات اسماع یالفوائد ف ضاحی(ه.ق. ا0314)ن،یفخرالمحقق ،یحل -2

 تا،یب ،یالتراث العرب اءیاح تیقها، موسسه آل ب(ه.ق. تذکره الف0404بن مطهر، ) وسفیمنصور حسن بن  یاب ،یحل-  3

 . روتیچاپ نهم ب

 ،چاپیالتراث العرب اءیالقران، داراالح ریتفس یف انی(ه.ق.التب0377) ،یجعفر محمد بن حسن بن عل یاب ،طوسی –4

 .روتیدهم، ب

 چاپ پنجم ،تهران. ،یالفقه، انتشارات رنگ ی(ه.ق. الخالف ف0377) ،یجعفر محمد بن حسن بن عل ی، اب یطوس -2

 دوازدهم، مشهد. ،چاپیانتشارات استان قدس رضو ،یرازیاهلل ناصرمکارم ش تی(، ترجمه ا0311) م،یقران کر-6

 تا ، چاپ پنجم ، تهران. یب ه،یاالسالم ،دارالکتبی(ه.ق. الکاف0413)عقوب،یبن  ،محمدینیکل-7

التراث  اءی. بحاراالنوار ، الجامعه لدور االخبار االئمه االطهار، داراالح(ه.ق0413) ،یمحمدباقر بن محمدتق ،یمجلس -1

 . روتی، ، چاپ دهم ، ب یالعرب

چاپ  ه،یاالسالم، دارالکتب االسالم عیشرح الشرا ی(ه.ق.جواهر الکالم ف0412محمد حسن، ) ،یاصفهان ینجف -1

 سوم، تهران

 

 

 


