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تحلیل فقهی حقوقی نقش
کاحتغییر جنسیت    رد ماهیت و آاثر عقد ن

 1رضاحسین گندمکار

 چكيده 
نکاح عقدی است که به هر یک  ا   جیک ا ااککاس اسکع عا  ا  ییرکری  ا بکه ن ک  

باشکد ککه یا ای ارکا  ج یهد. عقد ازب   ا  عق ی اهم ی  فقکه ج ققک م ایاشرج  ای
ل خان ایه، ت عع عام ج خاص هکر یک  ا   جیک ا ا  کا کریهای گ ناگ نی است. تشک 

ی ارا  ایا عقد اسکت. ا   ی فر نداس، نفقه ج اهریه ا  ی لهییرر، قضانت ج نراهداهم
شک ی  ایا  ج، اه  ت قاک  ت ق اعد ااره ی  ایا عقد ب ش ا  عق ی ییرر اقسکا  ای

بر ایکا عقکد سکایه اخالم، فرهنگ، عرف ج اقر ات اذهبی ن ز ب ش ا  سایر قرا یایها 
یکی ا  ا ض عات اهم ج پرچالشی ککه ا یکپ پ کدایش اسکاقل ققک قی  افکنده است.

ی تغ  کر ینسک ت اسکت ککه ی عقد نکاح شده است، نکارر بکر پدیکدهاععدیی ی   ا نه
 هکااستاکن س سابقه نداشعه است. ایا جاقعه ا کا است نسبت به  جی ا یا هر ی  ا  

ی نظر ا  اسککهلهی  ایککا  اب ککه اس اسککت کککه  ککرفاساسککی  سککلا اتفککام ب افعککد. 
اشرجع ت اس، چه تهر ری بر نفک  عقکد نککاح ج ارکا  اعرتکپ بکر اس ا  قب کل نفقکه ج 

پاسک   هاقضانت بر یای خ اهد گذاشت. ی  ایا اقاله تالش شده است به ایا پرسش
 یایه ش ی.

 
، ارکا  تغ  ر ینس ت، اشرجع ت، عدم اشکرجع ت، جضکع ت نککاحواژگان کلیدی: 

 عقد نکاح

                                 
 reza.saleh45@yahoo.com                 رایانامه:  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم. .1

 اتریخ پذریش     اتریخ ردیافت
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 مقدمه
های ناو و هادی ی های علمی و فنااوری هاه راور ماداوع هاعاا پیادایه پدیادهپیشرفت

آورناد کاه مساعوق هاه سااهقه شود که هاه بعام مسااحق حقاوقی یدیادی را هاه دنعاا  میمی
سایت ی این موضاوعا  مساه ه بیییار ینسایت هاه راور عااع و بیییار ینهاشند. از یملهنمی

دهاد کاه های پزشاکی ایان امکااا را میهاشاد. اماروزه پیشارفتم نی خاص می زویین هه
ینسایت  اختالال  ژنتیکی و هورمونی افراد را درماا گردیده، یا هه کمک اعماا  یراحای

های ینسایتی یان  های ینسایتی شا ب هاا نشاانههرخی از افراد بیییر یافته و خصوصایت
 م ا ف یایگزین شوند.
ینسایت  ست هر یک از زویین یا هر دو ه واهناد اقاداع هاه بیییاردر این راستا ممکن ا

ی رعایات خود نمایند. ها بویه هه اهمیت عقد نکاح و آثاار گونااگوا ناشای از آا، مقت اا
ی  اهاصو  اخالق در چارچوب رواهط خانوادگی، و نیز عرف و عاد  مسلم حاکم هر یام

ایان  ود؛ و درز هه ایان اقاداع خواهناد هاایراا که متهثر از فرهنگ دینی است، آیا ایشاا مجا
ربا  صور  چه آثار حقوقی هه ویژه ها بویاه هاه وقاوق عقاد نکااح هاین زویاین هار آا مت

 هاشد.می
 وی دارد.ینسیت نقه مهمی در هقاء نوق هشر، زاد و و د و ارضاء بمایال  ینسی و م ن

کان ناسا م و ناصحیح ممهای از سوی دیگر هه د یق اختالال  هورمونی یا ژنتیکی یا برهیت
شاا از آا بعااین ای رشد یاهند که میاا ینسیت رعی ی آناا و بلقی روانیاست افراد هه گونه

ای کاه های روانی شوند؛ هه گونهویود داشته هاشد، و هه بعم دچار افسردگی و سایر ناراحتی
 بیییر ینسیت هتواند ها هرقراری ب اد ، هه آرامه روحی آناا کمک کند.

ا بویه هه اهمیت و آثار ایان موضاوق و نقاه م عات یاا من ای آا در زنادگی فاردی و ه
ایتماعی و پیامدهای ناشی از آا الزع است در کنار بحلیق موضوق از نظار علام پزشاکی و 

هاای شناسی، اه اد و آثار حقوقی آا نیز مورد مطا  ه قارار گیارد. هاه ربام هرخای نظاعرواا
موا آثاار بیییار ینسایت در نکااح و حتای در خصاوص اصاق حقوقی، در حقوق ایراا پیرا



کاح
ن عقد  آاثر 

ت و 
هی ت رد ما

جنسی تغییر  ش 
نق قی  حقو فقهی  تحلیل 

 

 

161 

 
شاود مطااها اصاو  بیییر ینسیت مقررا  خاصی وضم نشده است. در این مقا اه سا ی می

کلی، آرای فقهی و رویه ق ایی این موضوق مورد هررسی و بحلیق قرار گیارد. هارای بعیاین 
ن، و هاا هررسای ب یاین موضوق اهتدا ضرور  بیایر ینسیتی هه عنواا شرط صحت نکاح بعیی

ینسیت، در ادامه مشروعیت و عدع مشروعیت بیییر ینسیت مورد مداقه قارار گرفتاه، و در 
 نهایت آثار بیییر ینسیت هر عقد نکاح و آثار ناشی از آا هررسی خواهد شد.

 

 . تغایر جنسيتی زوجين به مثابه شرط صحت نكاح1
ی در ینسیت است. قاانوا مادن از یمله شرایط اساسی صحت نکاح ب او  ررفین عقد

ایر ساهه  حاظ مسلم و هدیهی هاودا شارط مزهاور هاداا اشااره ننماوده اسات؛ حتای قاوانین 
 اعی اسات؛اند. شرط مورد نظر از مسلما  عرف ایتمکشورها نیز نوعاً هداا بصریح ننموده

ین  خالف اخالق حسانه، عارف و نظام عماومی بلقای ای که ازدواج میاا دو همهه گونه
یان  هاه رسامیت شود. در مقررا  هسایاری از کشاورها از یملاه ایاراا ازدواج دو همیم

کنند که اخاتالف ینسایت شناخته نشده و دفابر ازدواج صییه عقد را در صوربی یاری می
ی آنهااا صااور  راارفین را احااراز نماینااد و ایاان اماار م مااوالً هااا مرای ااه هااه شناساانامه

 (.277: 1366گیرد)امامی، می
پذیر اسات، ماواد ربم عدع بصریح قانوا مدنی نکاح فقط هین زویین م ا ف امکااهه 

: 1372، ( مؤید این نظر است )ص ایی و اماامی1124( و )1122(، )1167(، )1059(،)1035)
44.) 

هند ساختن از سوی دیگر هدف اصلی از نکاح، بمتم ینسی و حمایت از کودکاا و پای
شاود، و ه میت، از این رو زناشویی هه پیمااا زا و مارد گ تامرد و زا هه کانوا خانواده اس

اند. در همین راستا قانوا مدنی نیز از رارفین ی اقواع و ملق پذیرفتهاین ناموس رعی ی را همه
(. 1116( و )1114عقااد نکاااح هارهااا هااه عنااواا زا و ماارد یاااد کاارده اساات، م ااق مااواد )

 (.65: 1371)کابوزیاا، 
بوانند هاا هام ازدواج کنناد و خن اای مشاکق،که ینسایته هاه نمی  ذا دو زا یا دو مرد

(. از نظار 66: 1371بوانناد ازدواج کنناد )کابوزیااا، شاود، نمیدرستی بشا یب داده نمی
فقهی نیز موضوقِ بیایر ینسیت زویین از مسلما  هوده و چه هسا عادع بعیاین آا هاه عناواا 

،  ذا در مصن ا  فقهای بشاکیکی در ایان شرری مستقق متهثر از هدیهی هودا آا هوده است
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شود و ایشاا چه در عقد نکااح و چاه در آثاار آا هاه ایان ب ااو  بویاه شرط مشاهده نمی

 اند و قانوا مدنی هم از این موضم ا هاع گرفته است.داشته
از نظر دادرسی ضرور  دارد که احراز هویت ررفین عقد نکااح م ماوالً  ذکر این نکته

ر گردد و مااداع کاه خاالف آا ثاهات نشاود شناسانامه امااره هاسنامه احراز میی شناها اراحه
کاه  هاشد. اما گاهی ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نعاشدبش یب ب او  ینسیت می

ح و در صور  احراز وحد  ینسیت نکاح هدوا شک هارق هوده، هر چند هرای اهطا  نکاا
 شناسای کاهگااه از رریاا اریااق موضاوق هاه کارشناسنامه هاید هه دادگاه مرای ه نمود. داد

ح طالا نکاام موالً از مجرای پزشکی قانونی خواهد هود؛ در صور  اثعا  این امرحکم هه ه
 و اهطا  سند نکاحیه و اصالح شناسنامه خواهد داد.

ری کاه چنانچه یکی از زویین فاقد دستگاه بناسلی مرهوط هه ینسیت خود هاشد هاه راو
ناد و بواند اقاماه دعاوا کا هه او ارالق نمود، ررف مقاهق هه این سع  مینتواا آا ینسیت ر

ساتناد بواند هراساس این ادعا و نظر پزشاکی قاانونی، هاه اهطالا نکاح را ه واهد. دادگاه می
: 1366( قانوا آیین دادرسی مدنی حکم هاه هطاالا عقاد نکااح صاادر کناد)امامی، 3) ماده
277.) 

 

 . تعيين جنسيت طرفين2
گونه که مذکور افتاد بیایر ینسیت شرط صحت عقد نکاح هوده و سردفتر ازدواج هماا

حام فاراد عالاها احراز این بیایر مجاز هه انشای صییه عقد خواهد هود. در حا ت م ماو  کاه 
ی شناسانامه آید، و احراز هویت هاا اراحاهبمیز ینسیت را دارند مشکق خاصی هه ویود نمی

ج واضح نعاشد، و هاه چنانچه عالیم و ممیزا  ینسیت در ررف ازدواپذیرد. اما صور  می
 ب عیر دیگر خن ی هاشد، ان قاد نکاح متوقف هر ب یین ینسیت او خواهد هود.

 شوند:در این راهطه افراد خن ی هه سه قسم بقسیم می
 " اای ذکارخن". خن ایی که ینعه ذکوریت در او بلعه دارد، که هه همین مناسعت او را 1

 نامند.یم
 گویند.. خن ایی که ینعه انوثیت در او بلعه دارد، که او را خن ای ان ی می2
. خن ایی که یان  هیچ ینسیتی هار او با ا  نعاشاد، و اصاطالحاً او را خن اای مشاکق 3

( کااه 294: 1364(؛ و در مقاهااق خن ااای )اهر)امااامی، 265: 1367 نگرودی، نامنااد)ی  ری
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بواند ها کسی ازدواج گیرد. از این رو خن ای مشکق نمی، قرار میمشتمق هر اقساع قعلی است

 (.377: 1366کند زیرا عالحم ینسیت م ینی را ندارد )امامی، 
اند، م ق نداشتن ریه، ب لاک، حماق، حای ، هرای خن ای اناث، عالیمی را ذکر کرده

هراهری ع، نااهایی نظیر رویاه ریاه، عادع ب لاک، احاتالبساوی اضالق؛ در نیز مقاهق نشانه
ق هایچ اضالق و میق هه مجام ت هرای خن ای ذکر احصاء شده است . در مورد خن ای مشاک

ها ب اار  هاشاد و یک از عالیم مذکور در او با   نیست یا ممکن است میااا ایان نشاانه
 نگارودی، نتواا هیچ یان  را هر دیگاری بارییح داد. م اق داشاتن ریاه و حی )ی  ری

1367 :266.) 
یان   مدنی در معحا ارث خن ای مشکق را نه در ردیف دو ین  و نه هاه م اهاه قانوا

 ی نصف سهم مارد و نصاف( هه اندازه939االرث رعا ماده )سوع دانسته؛  ذا در ب یین سهم
 شود.سهم زا از مابرک هه او داده می

و شاده  ماحصق آنکه ب یین ینسیت هراساس بش یب عرفی یا مرای ه هه شناسنامه انجاع
های کارشناسای و پزشاکی هراسااس شاود از رریاا هررسایدر مواردی که بردیاد حاصاق 

 شود.ی با   هه آا ین  ملحا میینعه
 

 1. تغيير جنسيت3

ی ماردی یاا زنای در او با ا  گاهی بیییر ینسیت حا ت رعی ی دارد و خن ایی که ینعه
ک عماق و آشاکار و هاا یااست، هه مرورزماا ها بحوال  یسمانی، آثار بیییار ینسایت در ا

یاهد و اختالف ین  را که هنگاع عقد نکااح ویاود داشاته یراحی بیییر ینسیت بحقا می
 (.45: 1372رود)ص ایی و امامی، از هین می

ی افتاد ب یاین و ناه بیییار ینسایت اسات. الزماهچه در واقم اب اق میدر این حا ت، آا
ست که هه راور م ماو  امکااا نادارد. از بیییر، هر فر  امکاا، بعدیق هه ینسیت م ا ف ا

نظرگاه علم پزشکی امکاا بیییر ینسیت در مورد افرادی که زا یا مرد کاماق هاوده و اههااع 
کاه اههااع ینسای  2ینسی ندارند منت ی است. در خصاوص افاراد دو ینسای، هرمافرودیات،

                                 
1 .  Sex Change 

2 .  Hermaphrodite 
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پزشاکی و  هاایداشته و معتالی هاه اخاتالال  ژنتیکای و کروماوزومی هساتند، هاا آزمایه

 شود.ها م ین میهای علمی ینسیت آاهررسی
اند: گاروه او  افاراد خن ای، هاه شارحی کاه م موالً دو گروه در م ر  بیییار ینسایت

اس  ها گذشت، و گروه دوع کسانی که )اهر فیزیک آنها ها گرایشا  و بمایال  ین  متن
 باواا گ ات افارادیه میآا بطاها ندارد. این گروه هه خن ای روانی مشهورند. خالصه آنکا

 گیرند که هه نوعی از  حاظ یسمی یا روانی یااقرار می های ب یین ینسیتدر م ر  درماا
ی ینسای داشاته هاشاند و پزشاک مت صاب بیییار ینسایت را هارای ههعاود هر دو عارضاه

 (.69: 1382مناس  هداند)هاریکلو،  شااوضم
ینسیتی  ی، ی نی ها بزریا هورمواروش درماا هم هه دو گونه است: او  هورموا درمان

کنناد کاه مطاهقات میااا یسام و رواا که عالیم آا در یسم ش ب )اهر است بالش می
شاود کاه هیمار را حاصق کنند. دوع یراحی، که در این روش ش ب هه ینسیتی ملحاا می

ی آزمایشا  هرای پزشاک مت صاب همااهنگی هیشاتری نساعت هاه یسام و رواا در نتیجه
شاود و در نتیجه در این روش عالیم ینسای هادنی خن اای روانای هرداشاته میش ب دارد؛ 
شود که هاه آا ملحاا شاده اسات)هاریکلو، درست می ایهای بصن ی ینسیتیهرای او نشانه

1382 :69.) 
برین روش بیییر ینسیت است کاه از ب یاین ینسایت متماایز هاوده و روش اخیر مناس 

 وا بیییارقیقی همین مورد است؛ چه در سایر ماوارد هادمقصود از بیییر ینسیت در م نای ح
 شود.وض یت، صرفاً ینسیت از ررق پزشکی )اهر می

ز رریاا ینسایت ا از این رو، هاید بیییر ینسیت را از بیییر در ین  بمییز داد؛ زیرا بیییر
شود، اما بیییر در یان  کاه از ررقای چاوا عملیا  یراحی موی  بحو  ینسیت فرد می

های ین  م ا ف، مانند هرآمادگی ورموا صور  گرفته و سع  هروز هرخی نشانهبزریا ه
هاشد، و  ذا از منظر شود مت من بحو  ینسیتی نمیسینه در مرد یا روییدا ریه در زا، می

: 1429فقهی قسم اخیر هه د یق اد ه حرمت بشاعه هاه یان  م اا ف ممناوق اسات )معلیای، 
127.) 

شاود کاه فارد ینسیت در م نای حقیقی هه حاا تی گ تاه میهندی، بیییر در راستای یمم
های هر دو یان  هاشاد، کاه در هیچکداع از عالیم ینسیت خاصی را نداشته یا دارای نشانه
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صور  او  از رریا اعما  یراحی یا پزشکی هه سمت ینسیت دارای عالیامِ با ا  ساوق 

 شود.وعی هرای او ایجاد میهای ینسی مصنای از موارد نیز نشانهشود. در پارهداده می
یز هاشد هه ین  م اا ف یاااز منظر فقهی نیز بیییر ماهیت کسی که واق اً زا یا مرد می

ر (. از دالیلی که هر این امار اقاماه شاده آا اسات کاه بیییا80: 1380م صوع، نیست )فتاحی
یت، سینسیت موی  هتک کرامت و موق یت ایتماعی فرد خواهد شد، از این رو بیییر ین

د و چوا در شرایط کنونی یام ه اسالمی موی  از دست دادا وض یت ساها ایتمااعی فار
شاود زیارا هتاک شود حراع است، اما این د یق شاامق افاراد خن ای نمیبنزیق حی یت او می

ت ا هر حا اکرامت ایشاا از رریا بیییر ینسیت متصور ن واهد هود، حتی چه هسا هقای ایشا
 .(130: 1429ت ایشاا خواهد شد. )معلیی، خن ی موی  ب دیه حی ی

 

 . وضعيت حقوقی تغيير جنسيت4
ز اسات پیراموا این که آیا بیییر ینسیت هراساس اصو  و ضواهط حقوقی مشروق و مجا

( قاانوا 167گذار حکم صریحی ندارد و سکو  کرده است.  ذا مطاها اصق )یا خیر، قانوا
 داناا اسالمی مرای ه نمود.  فقها و حقوقاساسی یمهوری اسالمی ایراا هاید هه نظرا

 (.517: 1415اند )منتظری، فقها در این زمینه سه احتما  و نظریه را مطرح نموده

 . نظریه ممنوعيت تغيير جنسيت4-1

ینی ؛ حسا242: 1427هرخی از فقها م تقدناد کاه بیییار ینسایت یاایز نیسات )بعریازی، 
ی یاواز ایان عماق هاا یت هاه  حااظ مالزماهیار ینسا(. قاحلین هه منام بیی131با: شیرازی، هی

هرداشتن ع اوی از اع اای هادا و یاایگزینی آا هاا ع او مصانوعیِ یان  م اا ف کاه 
ق مت من عمق حراع از هاین هاردا اع اا و اضارار هاه خاویه اسات، ایان عماق را نامشارو

است که  (. د یق دیگری که هر منم این عمق اقامه شده آا49: 1416بعریزی، دانند)مدنیمی
صاا ح اقداع مذکور م ا ف مصا ح عمومی است، زیرا هدف از قواعد حقوقی صرفاً ح ظ م

بوانناد هاا نمیش ب نیست هلکه بهمین مصا ح عمومی هام هسات؛  اذا افاراد هارخالف آا
 (.175: 1372بواا ینسیت کسی را بیییر داد)کابوزیاا، بوافا کنند هناهراین ها بوافا نمی

اند: د یق او  هه این بقریار قاهاق خدشاه اسات کاه منام بیییار اهق مناقشهاد ه اقامه شده ق
محدود هه حاال  فقداا ضرور  است؛ و ی در صوربی که ش ب در اثر هیماری ناچار هاه 
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ی امور ممنوق در مواقم اضطرار حاکم هرداشت ع وی از اع ای خویه شود، قاعده اهاحه

 قاحق هه ممنوعیت بیییر ینسیت شد. بواا ذا هه استناد د یق مذکور نمی 1است،
شاد کاه یاواز بیییار هااما ویه معنی هر م ا  ت ها مصا ح عمومی ها این ایراد موایاه می

ی ینسیت مطلا نعوده و مشروط هه شرایطی اسات و هاا رعایات ایان شارایط مصاا ح عماوم
وعی ی آناا نافتد که هرام دوش ن واهد شد، بیییر ینسیت با عاً در مورد افرادی اب اق می

 .(73: 1382شود)هاریکلو، شود  ذا دارای من  ت عقالیی مشروق بلقی میدرماا قلمداد می
داوناد خدانناد، زیارا هرخی ممنوعیت بیییر ینسیت را ناشی از بیر مقادور هاودا آا می

سات و مت ا  انساا را مذکر یا مؤناا آفریاده و هایچ کا  قاادر هاه بیییار ایان وضا یت نی
ع اا اشود از قعیق بزریا هورموا یا هرداشتن در راستای بیییر ینسیت انجاع میاقدامابی که 

دانند، پ  چوا بیییار یاک یان  هاه را موی  بیییر ین  مذکر هه مؤنا یا ها  ک  نمی
یاان  دیگاار بیاار مقاادور و ناشاادنی اساات حکاام آا نیااز ثاهاات و بیاار قاهااق بیییاار 

 (.49: 1416بعریزی، است)مدنی
ی افاراد بواا این گونه هیاا داشت که اوالً بیییر ینسیت شامق همهمی پاسخ این د یق را

 گیرد که گرایشا  ینسی و روانای ایشااا هاا عالیامشود هلکه افراد خاصی را در هر مینمی
هاشد،  ذا همااا گوناه کاه هرخای از فقهاا از آیاا  قارآا شاا هماهنگ نمیینسی )اهری

الحام آفریده و کسی که دارای ع ا را مذکر و یا مؤنااند، خداوند انساکریم است اده نموده
 هر دو ین  است یکی از این عالیم اصلی و دیگری زاحاد اسات هاا ایان عماق شا ب هاه

هاای آا یان  )هاور و هاروز پیادا شاود و ویژگیسمت ینسیت اصلی خاود رهنماوا می
)رعارعاایی، شاود کند، ی نی نیروهای هارنی او هه سمت مرد شدا یا زا شدا هدایت میمی

ینسیت  (. از این رو مرای ه هه پزشک هرای بش یب84: 1380؛ هه نقق از: خرازی،642ص 
 های ینسیت بیر اصلی است.اصلی و از هین هردا نشانه

ای نیز د یق ممنوعیت بیییر ینسایت را در ویاوب ا تازاع مکل این هاه احکااع مقارر عده
ی که هه  حاظ آا که فارد را از دایارهاند؛ هرای ینسیت خویه از سوی شرق مقدس دانسته
اند. این استدال  سازد، آا را ممنوق دانستها تزاع هه احکاع نا)ر هر ینسیت خویه خارج می

نیز قاهق دفاق نیست زیرا افراد مکلف هه ح ظ حکم از مجرای ح اظ موضاوق نیساتند؛ زیارا 

                                 
 .ا محظورا  حیا  رورا  بع.  1
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نیاز مااداع کاه  د یلی هر ویوب صیانت از موضوعا  احکااع ویاود نادارد، و خاود حکام

موضوق آا ویود دارد برب  خواهد داشت و  ذا ها بیییر ینسیت، احکاع آا نیاز هاه شاکق 
 (129: 1429بع ی ب او  خواهد نمود. )معلیی، 

 . نظریه مشروعيت مطلق تغيير جنسيت4-2

قهاا هاه فهاشد. این دساته از هر اساس موضم فقهی دیگر بیییر ینسیت مجاز و مشروق می
اهراً اهاحه و عدع د یق هر حرمت آا از رارف شاارق مقادس چناین عملای را )ا استناد اصق

: 1426؛ علااوی گرگااانی، 609: 1375؛ مااؤمن، 626: 1390داننااد)اماع خمیناای، مشااروق می
 (.357: 1428؛ نکوناع، 682: 1390؛گرامی قمی، 559

یات هاه رعاا ا عته مطلا هودا مشروعیت بیییر ینسیت در این دیدگاه منافابی ها بقییاد آ
؛ 517: 1415مقدما  شرعی آا نظیر منم نظر هر عور  اینعی یا  ما  آا نادارد)منتظری، 

 (.112: 1424آصف محسنی، 
، ارد نشادهوارالق این نظریه قاهق ایراد است زیرا هر چند د یلی هار منام بیییار ینسایت 

  ات عقالیای شاود، هایاد دارای من یکن این عمق که م موالً ری بوافا ها پزشک انجاع می
 ا راور کاهمشروق و قاهق اعتنا هاشد. چه آنکه در شرط ف ق که از اعما  حقوقی است، هما

: 1379ری، ( ق.ع. مقرر داشته عمق مشروط هاید دارای من  ت عقالیی هاشد)انصا232ماده )
5.) 

 . نظریه مشروعيت مقيد تغيير جنسيت4-3

( 215)، چاه اینکاه موافاا مااده هنا هر نظریه سوع مشروعیت بیییر ینسیت مشروط اسات
یار قانوا مدنی مشروعیت هر عمق منوط هاه ویاود من  ات عقالیای مشاروق اسات.  اذا بیی

 ینسیت در صوربی مجاز است کاه خواهااا دارای من  ات عقالیای هاشاد.  اذا مشاروعیت
 منوط هه آا است که خواهاا دارای مشکق ینسی هوده و پزشک مت صاب بیییار ینسایت

 هاایی کاه ایان اقاداع را مجاازشکق او م ید بش یب دهد.  ذا در عماوع نظاعرا هرای رفم م
 شده است. دانند اعما  آا هه شرایطی مقیدمی

اهمیت پذیرش این نظریه در معحا نکاح هر کسی پوشیده نیست؛ زیرا نکاح یاک عقاد 
ناه خاص ها آثار مت دد فرهنگی ایتماعی، اخالقی مذهعی است؛ و هر گونه اقاداع بیار عاقال

هاعا آثار نامطلوب هه ویژه در سرنوشات فرزناداا حاصاق از ازدواج خواهاد شاد.  اذا در 
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صور  اقت اء ضرور  و بش یب قارم پزشکی هر بیییر ینسایت و احاراز ایان کاه بیییار 

 بواا قاحق هه یواز شد.هاشد، میها و عالحم ممیزی ینسی میناشی از دگرگونی ویژگی
ت یییار ینسایبقعق از اقداع هه »اند که م اصرین هیاا داشته از همین رو است که هرخی از

؛ چه هایست کلیه آثار و یها  اخالقی، انسانی و حقوقی نا)ر هر این رفتار مالحظه شوندمی
 ا قاو  هاهاین که بیییر ینسیت با عاً مت من م اسد هزرگ و ب ییم حقوق سایرین است؛  اذ

 (.657: 1389ی، )صان « اندحرمت را خا ی از ویه ندانسته
 ا جه همین امر موی  شده که هرخی صریحاً یواز بیییر ینسیت را منوط هه ضرور  م

(. هاار همااین معنااا ح اارا  آیااا  25: 1379اند)خرازی، و یااا مصاالحت مهاام دانسااته
 در ماورد گلپایگانی)ره( و مکارع شیرازی ضمن آنکه بیییر ینسیت را یاایز ندانساته، و ای

یرازی، ؛ مکاارع شا170: 1413اناد )موساوی گلپایگاانی، ا نظار دادهافراد خن ی هاه یاواز آ
 (؛ چه در خصوص این افراد من  ت عقالی و ضرور  قاهق بصور است.247: 1426

کشورهای یهاا در این راهطه سه دسته هستند، ن ست هرخای م اق آ مااا و برکیاه کاه 
وع که هه ربم نداشتن (. گروه دCanan: 2016مقررا  مصوب در راهطه ها موضوق دارند، )

دساته ساوع  1اند.مقررا  مصوب، در رویه ق ایی شرایطی را هرای بیییر ینسیت وضم نموده
 (.Draskic: 1998دانند)م ق آ عانی که بیییر ینسیت را نامشروق می

 

 . تأثير تغيير جنسيت بر نكاح5
و  اذا هاا رور که هیاا گردید، بیایر ینسیت زویین از شرایط صاحت نکااح هاوده هماا

ه، فر  ب ییر ینسیت یکی از ررفینی که در صادد ازدواج اسات؛ عقاد نکااح من قاد نشاد
کااح هاا نهارق و هالاثر خواهد هود.  یکن محط هحا ما در این قسمت حا تی است که عقاد 

هه  اا اقداع حاظ بیایر ینسیتی ررفین صحیح من قد شده  یکن در ادامه یکی یا هر دوی ایش
 دهیم.می نمایند. این موضوق را درهر دو حا ت مزهور مورد مطا  ه قراربیییر ینسیت می

 . تغيير جنسيت یكی از زوجين5-1

در صوربی که یکی از زویین بیییر ینسیت دهد. در خصوص وضا یت نکااح او چناد 
 نظر اراحه شده است.

                                 
 .www.lynhejones.org.uk. ر.ک:  1
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را شاود زیارعا یک نظریه ها بیییر ینسیت یکی از ررفین عقد نکاح من سخ )هاراق( می

ن رو چاوا (. از ایا45: 1372بیایر ینسیت شرط ان قاد و هقاء نکاح است)صا ایی و اماامی، 
بیییار  اختالف در ینسیت هم اهتداحاً و هام اساتدامتاً شارط صاحت نکااح اسات، هاه بعام هاا

شود و نیازی هام هاه راالق ین  شدا زویین نکاح هارق میینسیت یکی از زویین و هم
 (.138: 1420نیست )شهید صدر، 

رسد همین ضاهطه در خصوص بیییر ینسایت افاراد خن ای کاه در زمااا عقاد هه نظر می
اند،  یکن، هر فر  امکاا هه مرور زماا در راو  ی با   یکی از دو ین  هودهدارای ینعه

ها بلعه پیدا کرده و هه یان  میاایر هاا زمااا ازدواج بیییار ی دیگر آادوراا زناشویی ینعه
شاود. د یاق ایان نیز یاری است و عقد نکاح ایشاا هم هارق )من ساخ( میاند، ینسیت داده

ح است و وضم ضواهط قانوا مدنی و نظر فقها دا  هر اشتراط م ا ف هودا دو ین  در نکا
راق هاوده اگر ثاهت شود که از اهتدای عقد این ویژگی ویود داشته است نکااح از اسااس ها

 (.94: 1380است )هادوی، 
کاه  ا ساالع( در ماورد زنایهه ح ر  امیرا ماؤمنین امااع علی)علیه در ق او  منسوب

ضاالق او دارای هر دو ویژگی زا و مرد هود  یکن ها هررسی وضام یسامی او هاا نااهراهری ا
 دناد  عااسا سالع( حکم هه مرد هودا او فرمودند و دستور داموایه شدند، که ح ر  )علیه

-287 :1414ماویه هاود یادا شاود)حرعاملی، مرد هر او هپوشانند. و از شوهرش که پسر ع
286.) 

مکن مهناهراین در صور  احراز هم ین  هودا زویین نکاح آناا هارق است، هر چند 
ی هطاهاست هه د یق یهق فرزنداا ناشی از چنین ازدوایی در حکم و اد صاحیح بلقای و را

 زناشویی با حدوث علم حراع نعاشد.
بااواا ( نیااز می1122( و )1067(، )1059(، )1035از مقااررا  قااانوا ماادنی م ااق مااواد )

 ی نکاح را است اده نمود.ضرور  بیایر ینسیتی زویین در ادامه
ین  هاودا و هاه بعام هطاالا نکااح هاه دادگااه مرای اه و هاا احاراز هاید هرای اثعا  هم

ی اعالمای و ناه موضوق حکم هه هطالا نکاح داده شود. نظر دادگاه در این خصاوص ینعاه
شاود. فقهاای م اصار نیاز در صاور  ی دارد،  ذا عقد از زماا حدوث هارق اعاالع میانشای

؛ 627 :1390هاشند )اماع خمینی، بیییر ینسیت هه هطالا نکاح از زماا بیییر ینسیت قاحق می
 (.93: 1375ای و حسینی خامنه
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 . تغيير جنسيت هر دو زوج5-2

جااع هام زمااا یاا بیار مقاارا اناقداع هه عمق بیییر ینسیت بوسط زویین ممکن اسات 
 شود،  ذا هاید آثار و احکاع فرو  م تلف را هررسی کرد.

 . تغيير جنسيت زوجين به صورت غير مقارن5-2-1

  ناواا م ااعدر صوربی که زویین در دو زماا مت او  اقداع هه بیییر ینسیت نمایند، هه 
ین  مد ن ست هند، ها اقداع فرزا در ماه آهاا و شوهر در آذر ماه اقداع هه بیییر ینسیت ک

گاردد. ایان کاه هاا اقاداع رارف مقاهاق شدا ررفین محقا شده و در نتیجه نکاح هاراق می
د ساز عقاد نکااح یدیادی هارای ایجاابواند زمینهشود، صرفاً میمجدداً بیایر زویین هرقرار 

 (.627: 1390ی، ی زناشویی گردد )اماع خمینراهطه

 ن به صورت مقارن. تغيير جنسيت زوجي5-2-2

 زماا اقداع هه بیییر ینسیت خود نمایند، این سؤا  مطارحدر صوربی که زا و شوهر هم
 یماند یا هاراق شاده و رارفین هارای ایجااد علقاهشود که آیا عقد نکاح ساها پاهریا میمی

 .ررح است زوییت نیاز هه انشاء عقد یدید دارند؟ در پاسخ هه این سؤا  دو دیدگاه قاهق
 بواناد هااقی هماناد؛ چاه آنکاه حقیقات . هقای نکاح. موافا این نظریه نکاح ساها میاو

ی زوییتی که هر یک از زویین نسعت هاه دیگاری دارناد در صاور  بیییار ازدواج، راهطه
کناد و موق یات سااها هار رارف کند هلکه ارراف آا بیییر میینسیت این راهطه بیییر نمی

 ی زوییات منت ای شاود.دهد هادوا آا کاه اصاق راهطاهیای خود را هه موق یت یدید می
د اها ایجااب او  و)ی ه زویین بنها بیییری است که در اثر بیییر ینسیت ایشاا در وضم سا

ی زوییات ایجااد نکارده و هقاای شده است،  اذا بیییار ینسایت ماان ی در اساتمرار راهطاه
اها را ه یاد ندانساته قهاایی کاه هقااء نکااح ساشاود. از یملاه فزوییت ساها استصحاب می

«) الیع د هقااء نکاحمهماا»فرمایند؛ ح ر  اماع خمینی)ره( است و پ  از ررح موضوق می
: 1426؛ علاوی گرگاانی، 93: 1375ای ؛ و نیز ر.ک. حسینی خامناه627: 1390اماع خمینی، 

 (.682: 1390؛ گرامی قمی، 559
زمااا ( در فر  بیییار هم357 :1428دوع. هطالا )ان ساخ( عقد. هرخی از فقها )نکوناع، 

ی ی بیییر ینسیت و انت اء راهطاهینسیت زویین قاحق هه هطالا )ان ساخ( عقد نکاح از  حظه
زوییت هستند. هه اعتقاد ایشاا هر چند نکاح امری اعتعاری است اما مقوع هاه آا اسات کاه 

فته و هارای ش ب م ین زوج و ش ب دیگر زویه هاشد. ها بیییر ینسیت این یهت بیییر یا
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ین  یدید ها   ق اعتعار زوج و زویه نشاده اسات.از ایان رو، موضاوق نکااح و زوییات 

 گردد.منت ی شده و هه بعم موضوق حکم وض ی زوییت هم منت ی می
بواا این گونه یمم هندی نمود که در نکااح عاالوه هار اصاق در بقویت این موضم، می

ی وی هاشااد راارف مقاهااق کااه زویااه ی زوییاات، زوج هااودا یکاای از راارفین هاارایعلقااه
ضرور  دارد؛ هه ب عیر ههتر در نکاح نسعت بیر متشااههه االراراف حااکم اسات و هاا بیییار 

ی زوییات هاین دو گردد و نیاز هه نکاح یدید است با راهطهینسیت این راهطه م دوش می
ار ین  یدید هرقرار شود. از ررف دیگار، چاوا هاا بیییار ینسایت، وضا یت رارفین اعتعا

مذکور از هین رفته است، دیگر زوییت سععیتی در هقای علقه ساها را ن واهد داشت  اذا هاا 
بیییر موضوق یایی هرای یریاا استصحاب نیست چوا محق یریاا ایان اصاق هقااء وضام 

(. چه آنکه هر یک 29-31: 1379ساها است که ها بیییر ینسیت منت ی شده است )خرازی، 
ی خود را هر پذیرش ب هدا ِ خااص آا نقاه را اعاالع نکاح، ارادهاز زویین ها ان قاد عقد 

های م تلف از یان  ایشاا و اصرار علماء هر انشای ایجاب از یان  نمایند. انشای صییهمی
حقاوقی  یزویه و قعو  از یان  زوج حاکی از ب او  نقه دو ین  در ایجاد این راهطاه

ا یف، ریاست خانواده، پرداخت مهریه، ن قاه، (. ب او  در بک110: 1403است )شهید ثانی، 
و... نیاز هه انشای عقد یدید و پذیرش این آثار دارد؛ که صرف رضایت ررفین هاه اساتمرار 
این راهطه نیز کافی نیست زیرا ررفین هاید هرای بحقا عقاد نکااح قصاد انشااء و ناه صارف 

 1رضایت را داشته هاشند.
ید ندانساته ( هقای نکاح را ه 627: 1390ع خمینی، هه ربم اینکه ح ر  اماع خمینی )اما

دانااد. مقاااع م ظاام رهعااری نیااز چنااین موضاا ی را اختیااار و اای بجدیااد نکاااح را احااوط می
اهلل مؤمن نیز عدع هقای نکاح را اقارب (. ح ر  آیت93: 1375ای اند)حسینی خامنهفرموده

 (.609: 1375دانند )مؤمن، می
 

 . آثار تغيير جنسيت6
 پردازیم.مه هه آثار مترب  هر این بیییر ینسیت میدر ادا

                                 
 ( قانوا مدنی.1062. ماده ) 1
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 . مهریه6-1

شود. عادع مهر ما ی است که هه مناسعت عقد نکاح شوهر ملزع هه پرداخت آا هه زا می
ا مادنی ( قاانو1087ب یین مهر در عقد نکاح هاعاا های اعتعااری آا نشاده و مطااها مااده )

( 1082م ین کنناد. حسا  م ااد مااده ) را بوانند هه براضی مقدار آازویین ه د از عقد می
بواند هر نوق بصرفی در آا هاه عماق شود و میقانوا اخیر زا هه مح  عقد ما ک مهر می

 آورد.
شود که در صور  بیییر ینسیت زویین یا یکی از آنها، آیا اکنوا این سؤا  مطرح می

ای عا انت ال  نکاح هاب هد هه پرداخت مهریه ها خصایب ساها کماکاا هرقرار است، یا انح
ع شود. و در این راستا آیا رضایت و عدع رضایت شوهر بهثیری هر استحقاق و عادمهریه می

 ده است.استحقاق زا نسعت هه مهر دارد یا خیر؟ در این راهطه نظریا  مت ددی اراحه ش

 . نظریه استحقاق مهریه به طور مطلق6-1-1

ط ا عقد و ب این پرداخات مهریاه بوسامطاها دیدگاه ن ست بیییر ینسیت موی  هطال
و  شود، اعم از آنکه دخو  صور  گرفته هاشدیا خیر؛ زیرا مهریه فرق هر عقد نکاحزوج می

در آا  قرارداد مستقلی است که زا هه مجرد عقد ما ک آا شده و قادر هه هار ناوق بصارف
ر این صور  آید، که داست. در صور  بیییر ینسیت در استحقاق مهر بردید هه ویود می

مااع ا(. ح را  آیاا  امااع خمینای)ره( ) 32: 1379اقت ای اصق هقای آا است )خرازی، 
رامای ( و گرامی قمی )گ558: 1426(، علوی گرگانی )علوی گرگانی، 627: 1390خمینی، 

رداخت بمااع (.(  قاحق هه این نظر هوده و پ35: 1379( و خرازی ))خرازی، 682: 1390قمی، 
شاود و راق میاز وقت بیییار ینسایت زوییات ها»... وا قرار داده و م تقدند: مهر را مورد فت

  عادع اگر قعق از بیییر هه او دخو  کرده هاشاد بمااع مهار هاه او وایا  اسات و در صاور
 «.دخو  اشعه استحقاق بماع مهر است

 . نظریه استحقاق تمام مهریه مشروط به دخول6-1-2

ویا  ب این ( دخو  قعق از بیییر ینسایت م357: 1428هه اعتقاد هرخی از فقها )نکوناع، 
پرداخت کق مهر از سوی شوهر هوده و در فار  عادع دخاو  نصاف مهار هایاد پرداخات 

 گردد.
بواا ها رالق قیاس کارد بقریر این نظریه هدین صور  است که بیییر ینسیت زا را می

گردد،  اذا کاح میشود، و هه ب عیر دیگر موی  ان ساخ نچرا که موی  یدایی زویین می
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( قاانوا مادنی 1092) ی رالق در خصوص مهریه نیز هاید ها آا هرخورد نماود. ماادههه م اهه

زا را در صور  وقوق راالق قعاق از نزدیکای مساتحا نصاف مهار دانساته اسات و مقارر 
دارد: هرگاه شوهر قعق از نزدیکی زا خود را رالق دهد زا مستحا نصف مهار خواهاد می

 یاهد.کم نیز در مورد بیییر ینسیت نیز یریاا میهود. همین ح
یمی سترداد ناستدال  هیاا شده قاهق انتقاد است؛ زیرا در صور  رالق قعق از نزدیکی، ا

  ی شری ه قرآا هوده و است ناء هار قاعاده اسات، و ایان حکام در حااالاز مهر معتنی هر آیه
ی ستحا چیزی نیسات در حاا دیگر یاری نیست، چه در صور  فسخ قعق از نزدیکی زا م

شوند. از این رو رعی ت بیییار ینسایت نیاز که رالق و فسخ هر دو موی  انحال  نکاح می
بواا آثاار راالق را در آا شود ها رالق مت او  است و نمیکه سع  ان ساخ عقد نکاح می

 یاری کرد.
ه اشاتا عته هدیهی است اگر کشف شود که یکی از رارفین هنگااع عقاد ینسایتی یگار د

م دیکای واقااست، عقد از اهتدا هارق و در نتیجه مهر هم هارق خواهد هاود. هار چناد اگار نز
 ( ق.ع. ب ین پرداخت مهرا م ق است.1099) شده هاشد. مستنعط از ماده

 . عده6-2

و باواا ازدواج نماود، ددر اینکه ها بیییر ینسیت آیاا عاده هایاد نگاه داشاته شاود یاا می
 احتما  مطرح است.

یرا دارد. ز آا که گ ته شود بیییر ینسیت همانند مرگ و رالق هوده که نیاز هه عده او 
 (.104: 1405بایت و هدف عده رعایت حرمت شوهر است )مؤمن 

ماا در اایراد نظر مزهور آا است که رعایت عده وفا  هه مناسعت احتاراع شاوهر اسات؛ 
ط نسق است که ها بیییار ینسایت لکه یلوگیری از اختالهی رالق، نه احتراع، هدف از عده

 زا این یهت منت ی است.
؛ 627: 1390شاود )امااع خمینای، که هگوییم بیییر ینسیت هاعا سقوط عده میدوع این

: 1428؛ نکونااع، 38: 1379؛ خرازی، 682: 1390؛گرامی قمی، 559: 1426علوی گرگانی، 
ا عه ب نگهداری عده س(. زیرا حکم عده م صوص زناا است که ها بیییر ینسیت ویو357

 ( ق.ع. ها این فر  سازگاربر است.1150شود. م اد ماده )هه انت اء موضوق می
هه همین یهت در صوربی نیز که زا در اثناء عده وفا  بیییار ینسایت دهاد، هااز عاده 
ساقط است زیرا هدف از عده نگاهداری حرمت شوهر است و ها بیییر ینسیت و بعادیق هاه 
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شاود باا ن حرمت منت ای اسات، زیارا دیگار وصاف زا هار او اراالق نمیمرد نگاهداری ای

 شود.حرمت شوهر نگه دارد، هه ععار  دیگر هه علت ن ی موضوق حکم هم منت ی می
وفاا   یحکم مذکور در فر  بیییر ینسیت مرد هم یاری است، زیرا هادف از عاده

اسات. اگار هادف نگاهداری حرمت شوهر است در حا ی که زا ف لی هماا شاوهر سااها 
یان حکام اعده یلوگیری از اختالط نسق نیز هاشد، هاز مرد ساها که زا ف لی است مشمو  

شود؛ چه این که وی زویه مدخو ه نعوده باا عاده هار او ثاهات شاده هاشاد )شاهید واقم نمی
 (.138: 1420صدر، 

 . نفقه6-3

ارااق و در صاور  احاراز ینساایت با ا  یکاای از رارفین در زماااا عقاد نکاااح عقاد ه
شود. اما هحا ف لی در یایی یکن است و در نتیجه ن قه هه عنواا اثر آا نیز منت ی می مکاا

است که بیییر ه د از عقد نکاح صور  گرفته هاشد. در این فر  عقد از زماا بیییر من سخ 
ن )هارق( شده و اثر قهقرایی ندارد و آثار نکاح صحیح با زماا ان ساخ یریاا دارناد. هنااهرای

زا با زماا بیییر وض یت خویه استحقاق دریافت ن قه را دارد. اگر مرد هم بیییار ینسایت 
ها ایان ویاود پا  از بیییار ینسایت،  1هاشد.دهد با زماا ان ساخ مکلف هه پرداخت ن قه می

گاردد، ا تازاع زوج هاه ان ااق نیاز از اهاین هماا رور که بکلیف زویه هاه بمکاین منت ای می
 (138: 1420د صدر، خواهد رفت. )شهی

 . والیت6-4

( قانوا مدنی والیت از آا پدر و یدپدری است و چنانچه پادر یاا 1180هراساس ماده )
رساد در هاا هااقی اسات؟ هاه نظار میچناا این حا هرای آامادر بیییر ینسیت دهد، آیا هم

شارق  شود زیرا پدر در عارف وصور  بیییر ینسیت مادر هه مرد والیت هرای او ثاهت نمی
د که فرزند از نط ه او ایجاد شده هاشد که ها بیییار ینسایت ماادر ایان امار گوینهه کسی می

بواا ارالق پدر هر او نماود،  اذا قاهق بصویر ن واهد هود. ها بیییر ینسیت پدر نیز دیگر نمی
رع اً والیت او نیز ساقط خواهد شد. از همین رو هرخی از فقها قاحق هه سقوط حا والیت در 
صور  بیییر ینسیت پدر و نیز عادع ثعاو  والیات در صاور  بیییار ینسایت ماادر قاحاق 

                                 
 ( قانوا مدنی.1106. ماده ) 1
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؛ 682: 1390؛گرامای قمای، 559: 1426؛ علوی گرگاانی، 627: 1390اند )اماع خمینی، شده

 (.357: 1428؛ نکوناع، 138: 1420شهید صدر، 
هاد شاد،  واها این ویود هرخی م تقدند که ها بیییر ینسیت پدر والیات )ااهراً سااقط ن

ه وصاف هر وی ن زیرا در نهایت وی هاید یا پدر بلقی شود یا مادر، از این رو این احتما  که
 (.359: 1389پدر و نه وصف مادر صدق نماید، هسیار ه ید است )صان ی، 

 

 گيرینتيجه
 نتایج حاصق از این بحقیا هه شرح زیر است:

یان  هاودا است؛  اذا هم نکاح ین  هودا زویین شرط صحت. م ا  ت و بیر هم1
 هاشد.مانم بحقا نکاح می

. بش یب زا و مرد ها مرای ه هاه عارف یاا اهاق خعاره هار اسااس وضا یت یسامی و 2
 گیرد.ویژگی و ممیزا  خاص صور  می

؛ در . ین  انساا هه دو نوق زا و مرد قاهق بقسیم است و یان  ساومی ویاود نادارد3
 هاا با ا  هاشاند ملحاا هاهو یت یا انوثیت در آامورد افراد خن ی در صوربی که عالیم ری

شود. اما خن ای مشکق از نظر حکم ها هار میشوند و آثار هماا ین  هر آاین  با   می
های هاارز دو شود زیرا هیچکداع از نشاانهحقوقی ملحا هه هیچکداع از ین  زا و مرد نمی

 و ین  نیست.ین  را ندارد، هر چند در رعی ت واق اً خارج از یکی از د
ار . بیییر ینسیت ها ب یین ینسیت مت او  است. در صاوربی کاه عالیام ینسای آشاک4

هااا و ممیاازا  ینساای بشاا یب و )اااهر های فناای و پزشااکی ویژگینعاشااد، هااا بشاا یب
در  گردد. که این امر ها ب یین ینسیت و نه بیییر ینسیت سازگار است.اما بیییار ینسایتمی

ی از هر دو ویژگی زا و مرد هاشاد و از رریاا هرداشاتن هرخاصوربی است که فردی واید 
هاا  آا یان  را دارد کاه یایزاء هه سمت ین  حقیقی هدایت شود. هاه ب عیار دیگار قاوه

 یاهد.اقداما  پزشکی ف لیت می
هایی که عالیم )اهری مارد و زا را دارناد  ایکن از  حااظ روانای خاود را . دو ین 5

گیرنااد. هلکااه هیماااراا عنااواا بیییاار ینساایت قاارار نمی پندارنااد مشاامو یاان  م ااا ف می
حکااع آنااا پرداخات، و در صاور  ازدواج مشامو  ا یهستند که هاید هه م ا جه ایروانی

 گیرند.بیییر ینسیت واق ی زا و مرد قرار نمی
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 یریاه. در هین نظریا  مرهوط هه مشروعیت و یواز یاا عادع یاواز بیییار ینسایت، نظ6

 معانی حقوقی نکاح و خانواده سازگاربر است.یواز مشروط ها 
شاود، یا که بیییر ینسیت از رریا عقد قرارداد ها پزشک مت صاب انجااع می. از آا7

کق ینسای هاید مت من من  ت عقالیی مشروق هاشد،  ذا بیییر ینسیت افراد م مو ی که مش
 خاصی ندارند فاقد ینعه عقالیی است.

شاود. اگار بیییار ینسایت کاشاف از ن ساخ( نکاح می. بیییر ینسیت موی  هطالا )ا8
ار شود و هه بعم آثاویود ینسیت م ا ف از زماا عقد هاشد، موی  هطالا از زماا انشاء می

، گردد. در صور  ان ساخ عقد )بیییر ینسیت ه د از عقد( مهریهعقد هارق هر آا یاری می
 شود.ن قه، هه زا ب لا گرفته و ح انت او ساقط می

 رود.ا بیییر ینسیت والیت پدر هم از هین می. ه9
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