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نقش جنسیت بر رفتارهای اجتماعی و مدیریتی افراد تغییر جنسیت یافته
محمدرضا یوسف زاد ،1نادر مختاری افراکتی ،2محمود قیوم زاده
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چکیده
جنسیت ،بهعنوان یک ویژگی بیولوژیکی ،نقش زیادی در هویت افراد دارد .جامعه بر
مبنای جنسیت افراد ،انتظارات خاصی از آنها دارد .تفکرات قالب جنسیتی ،زنان و مردان را
مجبور میکنند که به شکل خاصی رفتار کنند تا تعامالت اجتماعی راحتتری داشته باشند.
این انتظارات بهخودیخود حتی برای افرادی که هویت جنسی مشخصی دارند ،دشوار،
سردرگم کننده و تنشزا است ،چه رسد به افرادی که اختالل هویت جنسیتی دارند .اختالل
هویت جنسی ،کیفیت زندگی فرد را بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرد و او را در معرض انواع
پیامدهای منفی روانشناختی قرار میدهد .مداخله تغییر جنسیت بهویژه همراه با سایر
مداخالت رواندرمانی میتواند وضعیت روانشناختی این افراد را بهبود بخشد .این مطالعه با
مرور مطالعات انجامشده در این مورد ،به مسئله تغییر جنسیت یا بهتر است گفته شود ،تأیید
جنسیت میپردازد.
کلیدواژهها :جنسیت ،هویت ،هویت جنسی
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مقدمه
یکی از خصوصیات برجسته افراد که توسط مردم بیان میشود ،جنسیت است .هویت
جنسی ،پذیرفتن طبیعت زیستشناختی اصلی خود بهعنوان زن یا مرد ،یعنی همان حس
بنیادی زن یا مرد است ،هویت نقش جنسی حس زن بودن یا مرد بودن است یعنی احساس
اینکه عالیق ،شخصیت و رفتار فرد با تعاریف او از زنانگی و مردانگی همخوان است .بنا
به تعریف سازمان جهانی بهداشت نقش جنسیتی به مسؤولیت پذیری که ازلحاظ اجتماعی
بهواسطه جنسیت افراد برایشان تعیین گردیده است ،اطالق میشود.
جنسیت ) (Genderکه به دلیل قرابت لفظیاش با واژه جنس ) (Sexدر فارسی گاها
با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند شامل نقشهای اجتماعی و رفتارهایی است که فرهنگ و
جامعه برای جنس ها قائل می شود .این نقشها دامنه انتظارات رفتاری از جنسهای (مرد و
زن) را مشخص می کند .واژه «جنس» به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود می
شود و «جنسیت» به صفات و ویژگیهای اجتماعی دو جنس اطالق گردد .جنس افراد در هر
فرهنگ و جامعه ای ثابت است اما جنسیت است که نقش جنسی را مشخص می کند .به
بیان دیگر ،واژه «جنسیت» به اجزای غیرفیزیولوژیکی جنس اشاره دارد که از نظر فرهنگی،
برای مردان یا زنان مناسب تشخیص داده میشود .جنسیت در واقع ،مجموعه انتظاراتی است
از مرد و زن نوعی که در موقعیتی معین ،چه باید بکند .هویت جنسی از طریق تعامل
اجتماعی شکل گرفته و ازکانال کارگزاران جامعه پذیری (خانواده ،مدرسه ،دوستان و رسانه
های گروهی) به افراد منتقل می گردد .به عبارتی دیگر ازطریق فرآیندجامعه پذیری و رشد،
شخصیت کودک دارای هویت جنسی ویژه ای می گردد که از طریق این هویت در اکثر
موارد به بازتولید ارزشها ،نگرشها و رفتارهایی می پردازد که محیط اجتماعی برای یک دختر
یا پسر تصویب کرده است .تفاوت جنسیتی ممکن است به وسیله ی عوامل محیطی ،عوامل
زیست شناختی و یا تعامل بین این دو ایجاد شده باشد .با این حال حتی وقتی که تفاوت
های جنسیتی متوسط در یک صفت خاص وجود دارد ،تقریباً همیشه تفاوت های فردی
بیشتری وجود دارد( .تفاوت ها از یک زن به زن دیگر و از یک مرد به مرد دیگر) ،اغلب این
تفاوت های فردی مهمتر از تفاوت های جنسیتی متوسط هستند ،بنابراین از این یافته که
زنان نسبت به مردان پرخاشگری کمتری دارند ،نباید به این نتیجه رسید که از تمام زنان
انتظار داشت که پرخاشگر نباشند .نقش جنسیتی مجموعه ای است از رفتارها و کلیشه های
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جنسی که جامعه و فرهنگ از هر جنس اانتظار دارد .این نقشها می تواند در فرهنگهای
مختلف متفاوت باشد .بطور مثال زنانگی و مردانگی از جمله این نقشهای جنسیتی است .بر
اساس این کلیشه ها ،افراد با اندام جنسی مردانه ،مرد هستند و «باید» رفتارهای مردانه
(قدرت ،خشونت ،مقاومت و…) داشته باشند و افراد با اندام جنسی زنانه زن هستند و «باید»
رفتارهای زنانه (مهربانی ،لطافت ،سلیقه و…) داشته باشند .زمانی که شکل فرد با برداشت
او از جنس خودش تفاوت داشته باشد این نقشها به مانعی در راه پذیرش او در جامعه
بعنوان جنس مورد نظرش تبدیل می شوند .اینجاست که بحث هویت جنسیتی به میان می
آید .تراجنسیتی فردی است که جنس بیولوژیکی او با هویت جنسیتی اش همراه نباشد.
بعنوان مثال فردی که دارای اندام جنسی مردانه است اما هویت جنسی زن دارد .شدت تضاد
بدن با هویت در برخی از این افراد ممکن است به حدی زیاد باشد که بوسیله هورمون
درمانی و عمل جراحی اقدام به یکسان کردن جسم و هویتشان کنند .به این افراد
«تراجنسی» می گویند.
هویت جنسی
درک جنسیت ،به فرد کمک میکند که جامعهپذیر شود و مهارتها و رفتارهایی که از او
انتظار میرود را بیاموزد .جنسیت ،مبنای تعلق گروهی و هویت است .کودکان در سالهای
اول زندگی ،آگاهی جنسیتی پیدا میکنند و هر چه این آگاهی بیشتر باشد ،به ثبات جنسیتی
بیشتری دست مییابند ( .)2 ،1رویکردهای مختلفی در مورد کسب هویت جنسی 1وجود
دارد .برخی از مهمترین آنها عبارتند از :رویکرد شناختی کلبرگ 2که معتقد است دانش فرد
از جنسیت از مدل رشد شناختی پیاژه تبعیت میکند و نظریه طرحواره جنسیتی که متعلق به
بم 3است و فرایند رشد هویت جنسی را نوعی پردازشگری اطالعات میداند که از طریق
مشاهده کردن کسب میشود .کودکان در سنین  3تا  4سالگی به هویت جنسی میرسند و
در سنین بعدی تا  7سالگی ،این هویت جنسی به ثبات کامل میرسد (.)2
هویت جنسی را میتوان زنانگی /مردانگی تعریف نمود که بهشدت تحت تأثیر فرهنگ
است و در تعامالت اجتماعی شکل میگیرد .هر فرهنگی ارزشها و معیارهای خاصی برای
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زنانگی و مردانگی تجویز میکند که اگر افراد از آنها پیروی نکنند ،طرد میشوند و
محبوبیت اجتماعی خود را از دست میدهند .سالمت روان نیز تحت تأثیر این تفکرات قالبی
جنسیتی ارزیابی میشود .به طور سنتی از زنان و مردان انتظار میرود که با نقشها و
هنجارهای رفتاری متفاوت خود را وفق دهند .روانشناسان از زمان فروید تاکنون به سمت
استفاده از این انتظارات متفاوت نقش برای تعریف معنای سالمت روان در زنان و مردان
گرایش داشتهاند .افرادی که با انتظارات جنسیتی همرنگی میکنند ،سالمت بیشتری دارند.
مسلم است که اگر فرد به ثبات هویت جنسی دست نیافته باشد ،نمیتواند مطابق با انتظارات
جنسیتی مورد انتظار جامعه رفتار نکند ،مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرد و تنش و فشار
روانی زیادی احساس میکند (.)4 ،3
اختالل هویت جنسی
اختالل هویت جنسی یک اختالل روانی ثبت شده و رسمی در راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی ( )DSMدر انجمن روانپزشکان آمریکا است .برای تشخیص
اختالل هویت جنسی در  DSMIVدو مالک عمده وجود دارد :که مالک الف)
همانندسازی قوی و مستمر با جنس مخالف و مالک ب) احساس ناراحتی مستمر با جنس
خود یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسی خود .تشخیص این اختالل نیازمند بررسی
دقیق است .برای ارزیابی این اختالل باید احساس سازگاری روانشناختی با جنسیت ،احساس
فشار از سوی خانواده و جامعه برای مطابقت با جنسیت و کلیشهها و سالمت روان فرد باید
سنجیده شود .اگر شخصی دچار استرس ،از کار افتادگی یا از دست دادن روند عادی زندگی
خود نشود دچار اختالل هویت جنسیتی نیست بلکه دارای آشفتگی جنسیتی است .در حال
حاضر تشخیص روانشناسان بر این است که اگر فردی به خاطر تضاد در جنسیت خود دچار
استرس و از کار افتادگی شود در واقع دارای اختالل هویت جنسیتی است در غیر این صورت
آشفتگی جنسیتی تعریف بهتری برای فرد است .این وضعیت روانی (که فرد جنسیت خود را
چیزی به جز جنس خود ببیند) تنها زمانی اختالل (هویت جنسیتی) است که باعث اذیت یا از
کار افتادگی فرد باشد .اختالل هویت جنسی دارای ابعاد مختلفی است؛ از جمله بعد زیست-
شناختی ،روانشناختی و بعد فرهنگی – اجتماعی و بنابراین مدل های زیستی روانی اجتماعی
و رشدی مناسب هستند (« .)5جنسیت در معنای اجتماعی شامل هویت جنسی ،رفتار نقش
جنسی است .اغلب نقش جنسی متاثر از فرهنگ و زمان و جهت گیری جنسی است» .این
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اختالل با آسیبهای روانی مختلف ارتباط دارد ( .)6برخی از کودکان مبتال به این اختالل،
تمایل دارند جنسیت دیگری داشته باشند ( .)7این اختالل نیازمند درمان روان شناختی جدی
و هدفمند است ( .)8این اختالل در دوران کودکی شکل میگیرد ( )9و شواهد زیادی وجود
دارد که نشان می دهد این اختالل مبنای بیولوژیک دارد ( .)10افراد مبتال باید از نظر بالینی
مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند ( .)11این افراد معموال اضطراب یا تنش زیادی دارند (،)4
احساس تنهایی میکنند و بهشدت به حمایت خانواده نیاز دارند .این اقلیت جنسی از عدم
پذیرش اجتماعی رنج میبرند ( )13و زمانی که هویت خود را آشکار نمینمایند دچار
نامالیمات روانی شده و زمانی که هویت مطلوب خود را فاش میسازد در معرض انگزنی
قرار میگیرد .فرآیند انگ زنی به گونه ای پیش میرود که فرد تلقی از انحراف را پذیرفته و
مسیر برای گرایش به انحرافات نهفته در همان انگ هموار می شود که زمینه گسترش
آسیب های اجتماعی را فراهم می کند (.)14
تغییر جنسیت یا تأیید جنسیت
افراد مبتال به اختالل هویت جنسی ،مشکالت روان شناختی و اجتماعی زیادی تجربه
می کنند .اغلب آنها از اختالالت شخصیت رنج می برند و اضطراب زیادی تجربه میکنند
( .)15آن ها با جنسیت خود احساس ناراحتی زیادی دارند و اصرار دارند که باید جنسیت
دیگری داشته باشند .تغییر جنسیت میتواند مشکالت روانشناختی آنها را تا حد زیادی
کاهش دهد ( .)16تغییر جنسیت مستلزم اثبات وجود اختالل هویت جنسی است .فرد باید
حداقل  5معیار تشخیصی  DSM-5را داشته باشد تا بتواند مداخالت هورمونی و جراحی
برای تغییر ظاهر فیزیکی را دریافت کند ( .)4این مداخالت میتوانند تا حد زیادی برای بیمار
رضایت بدنی ایجاد کنند ( .)17فرایند درمان روانشناختی تغییر جنسیت میتواند پیامدهای
بلندمدت مثبت زیادی برای افراد مبتال به اختالل هویت جنسی داشته باشد ،بنابراین باید در
فرایند تغییر جنسیت ،درمان روانشناختی را لحاظ نمود ( ،)18زیرا این افراد در معرض
افسردگی و خودکشی هستند (18؛ 19؛ 20؛ .)21
پس از تغییر جنسیت ،عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی ،رضایت از روابط بین
فردی ،وجود سیستم حمایتی فعلی ،شریک جنسی و رضایتمندی از زندگی جنسی،
عکسالعمل مناسب خانواده و امکان انجام عملهای جراحی اضافه ،نقش عمدهای در تطابق
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بیماران با وضعیت جدید دارد ( .)22اگر چه درمان جراحی در بیماران با تشخیص اولیه
اختالل هویت جنسی مؤثرترین شیوهی درمانی میباشد ،بر پایـه بازنگری شرح حال این
مراجع ،پذیرش پیشنهاد تغییر جنسیت نیاز به بازبینی دقیق معیارهای تشخیصی دارد (.)23
در مواردی پیش آمده که فرد پس از عمل جراحی تغییر جنسیت ،خواستار بازگشت به
جنسیت قبلی خود شده است .عطار و رسولیان ( )23در مطالعه خود ،موردی را گزارش کردند
که زنی  40ساله ،مطلقه و دارای  2فرزند بوده و برای تغییر جنسیت تاکنون  6عمل جراحی
را پشت سر گذاشـته اسـت .پـس از یـک مـاه زنـدگی در نقـش مـرد ،بـا هـدف برگشـت
بـه وضـعیت جنسـی نخسـتین خـود یعنـی داشـتن نقش جنسی زن به کمک اعمال
جراحی و ازدواج دوباره با همسر پیشین و برعهده گرفتن سرپرستی فرزندانش در نقش مادر
به پزشک مراجعه نموده است .آنها با بررسی معیارهای تشخیصی و تجارب گذشته بیمار
متوجه شدند که عمل تغییر جنسیت ،شتابزده و بدون بررسی دقیق نکتـههـا و معیارهـای
تشخیصـی انجامشده است .در مطالعات جدیدی که در مجالت بینالمللی در این حیطه
انجامشده ،به جای اصطالح تغییر جنسیت ،از اصطالح تأیید جنسیت 1استفاده شده است؛
زیرا اصطالح تغییر جنسیت این شبهه را ایجاد میکند که جنسیت اصلی فرد قرار است تغییر
کند .در حالی که این بیماران ،با عمل جراحی قرار است به جنسیت اصلی خود بازگردند و به
عبارتی آن را تثبیت کنند و سبک زندگی آنها به وضعیت باثباتی برسد.
از طرفی ،صرفاً عمل تغییر یا بهتر است بگوییم تأیید جنسیت ،به بهبود وضعیت روانی
بیمار کمک نمیکند .همه مؤلفههایی که قبالً از عمل جراحی برای سالمت روانی بیمار
اهمیت دارند ،پس از عمل نیز اهمیت زیادی دارند .حمایت خانواده از آن جمله است .هر چه
برای افزایش حمایت خانواده از فرد مبتال تالش شود ،وضعیت روانشناختی او بهتر خواهد
شد .اقدام برای تأیید جنسیت ،کیفیت تعامل والدین – فرزندان را تغییر میدهد .فرد باید
انرژی زیادی صرف متقاعد کردن خانوادهها به انجام عمل جراحی کند .بسیاری از بیماران به
دلیل عدم برخورداری از حمایت خانواده از جنسیت جدیدشان پس از عمل ،احساس رضایت
مطلوب خود را به دست نمیآورند .عابدینی و سپهرینیا ( )24گزارش کردند .تفاوت
معناداری در میزان حمایت والدین و خانواده از فرد در دو زمان قبل و بعد از عمل مشاهده
نمیشود .از سوی دیگر ادراک از هویت جنسی برحسب سبک جامعهپذیری جنسیتی در
خانواده تفاوت معنیدار دارد .عالوه بر این قبل از عمل جراحی تأیید جنسیت ،باید به فرد
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کمک کرد تا خود را برای زندگی جدید در قالب جنسیت واقعی خود آماده کند و رفتارهای
خاص آن جنس را بیاموزد و دیگران نیز باید او را بهعنوان یک مرد یا یک زن بپذیرند .این
دوره آمادگی ،باید تدریجی باشد .حجازی و همکاران ( )22میزان تطابق نقش و هویت
جنسی  12بیمار ترنس سکشوال با جنسیت جدیدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت را
بررسی کردند .تمامی افراد مورد مطالعه از تصمیم خود رضایت داشته موردی از پشیمانی نیز
مشاهده نشد .عوامل متعدد از جمله وضعیت اقتصادی ،رضایت از روابط بین فردی ،وجود
سیستم حمایتی فعلی ،شریک جنسی و رضایتمندی از زندگی جنسی ،عکس العمل مناسب
خانواده و امکان انجام عملهای جراحی اضافه ،نقش عمدهای در تطابق بیماران با وضعیت
جدید داشته است .مطالعه خانیپور ،تعمتی و محمدی ( )25نیز حاکی از این است که
مشکالت روانی بیماران پس از عمل جراحی نیز به قوت خود باقی میمانند .عمل تغییر
جنسیت در کاهش رفتارهای خودآسیبرسانی غیرمستقیم و تغییر مکانیسمهای دفاعی
روانرنجور و رش یافته مؤثر نیست و این لزوم مداخلههای روانی و اجتماعی روشن میکند.
ابعاد حقوقی تغییر جنسیت
امام خمینی (ره) اولین فقیه و دانشمند مسلمان است که مسائل فقهی و حقوقی تغییر
جنسیت را بیان کرده است .وی معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست .توضیح اینکه
درسال  1964میالدی ،امام خمینی (ره) ازسوی شاه ایران به ترکیه تبعید شد .وی به مدت
حدود یک سال در شهر بورسای ترکیه ساکن بود و در این مدت یک کتاب فقهی به نام
تحریرالوسیله نوشت .او در این کتاب مسائل فقهی وحقوقی تغییر جنسیت را بیان داشته
است .دیدگاه امام خمینی (ره) درمورد تغییر جنسیت در این کتاب مهمترین منبع فقهی
برای تبیین جایگاه حقوقی تغییر جنسیت در پس از انقالب شده است .امام خمینی (ره)
میگوید :تغییر جنسیت مرد به زن ،یا تغییر جنسیت زن به مرد و نیز تغییر جنسیت خنثی
)(Khonsaیا دوجنسی ) (Herma.f.roditبه مرد یا زن حرام نیست .پس از
انقالب اسالمی ایران و در سال  1985میالدی مردی به نام فریدون که دچار بیماری
شدید ترانس سکـشوال بود ،پیش امام خمینی (ره) رفت و خواهان دریافت مجوزشرعی
برای تغییر جنسیت شد .امام خمینی (ره) درفتوای خویش برای این بیماری چنین نوشت:
تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکالی شرعی ندارد .بعد از فتوای ایشان،
بهتدریج عملهای تغییر جنسیت با مجوزهای قانونی و حقوقی انجام شد .از سال 1985
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میالدی تاکنون دهها تغییر جنسیت با اجازه دادگستری و پزشکی قانونی جمهوری اسالمی
ایران انجامشده که افراد پس ازتغییرجنسیت ،شناسنامه جدید دریافت میکنند و
ازحمایتهای قانونی و شرعی برخوردارمیشوند.
همچنین ازنظرحضرت آیتاهلل خامنهای ،تغییر جنسیت برای افراد بیماری جسمی و
روحی مجاز اعالم شده است .افزون براین ،ازنظرده تن ازفقیهان شیعه مانندحضرت آیتاهلل
سیستانی درعراق ،تغییر جنسیت برای بیماران روحی مجاز است .بر این اساس یک رویه
فقهی و قانونی به وجود آمده است که افراد بیمارجسمی یا روحی زیر نظر پزشکان
میتوانند تغییر جنسیت داده و از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند و این درحالی است که
تغییر جنسیت از نظرکلیسای مسیحی و نیز فقیهان اهل سنت غیر مجاز اعالم شده است.
پیامدهای حقوقی تغییر جنسیت
اولین و مهمترین اثر حقوقی تغییر جنسیت که میتواند در سایر مقوالت نیز حائز
اهمیت باشد ،تأثیر آن برعقد نکاح است .به طور خالصه میتوان گفت که تغییر جنسیت،
عقد نکاح را منحل (منفسخ) میکند .از آنجایی که مهمترین رکن ازدواج از نظر شرعی،
لزوم اختالف بین دو جنس است و تغییر جنسیت ،این اختالف را مختل میکند ،پس
ادامهی رابطه زوجیت بین دو همجنس میماند و قطعاً چنین زوجیتی ،باطل و فاقد اثر
است .هر چند تغییر جنسیت ،نکاح را منحل میکند ،ولی به طورکلی تأثیری در مهریه
ندارد؛ زیرا به مجرد عقد نکاح ،زن مالک مَهر میگردد؛ اما چنانچه بعد از عقد نکاح و قبل
از نزدیکی ،یکی یا هردوی زوجین تغییر جنسیت دهند ،از آنجایی که تعیین مهر برای دوام
و بقای ازدواج بوده است و با انتفای علت (تداوم زوجیت) ،موضوع (پرداخت مهریه) نیز
منتفی است .البته این نظر مخالفین جدی دارد .این امر بعد از مواقعه تغییر میکند و
چنانچه یکی از زوجین بعد از مواقعه و نزدیکی تغییر جنسیت دهد؛ از آنجایی که حقوق و
تکالیف زوجین براساس عقد صحیح مستقرشده است؛ پرداخت مهریه نیز واجب است .به
صرف عقد نکاح و سپس تغییر جنسیت یکی از زوجین ،نصف مهرالمسمی به زوجه تعلق
میگیرد و با نزدیکی ،کل مهریه بر ذمهی زوج مستقر است (این نظر مشهور فقهای شیعی
است) .در نکاح موقت ،چنانچه در اثنای مدت آن ،زوج تغییر جنسیت دهد ،به منزلهی
انصراف وی و بذل مدت است و باید مهریه به طورکامل به زوجه پرداخت گردد .ولی اگر
زوجه در مدت مُتعه تغییر جنسیت بدهد ،این اقدام وی به منزلهی تخلف از تمکین
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محسوب میگردد و به میزان مدت باقیمانده از مهریهاش کاسته میشود؛ زیرا بنا به نظر
مشهور فقهاءِ ،در عقد موقت ،مهریه در مقابل «بُضع زن» یا تمکین ایشان است .عدّه و
احکام دیگر مانند حیض و نفاس ،از احکام ویژهی زنان است و وجوب این عناوین از نظر
حدوث و بقاءِ ،دائرمدار وجود «زن» است .پس وقتی «زن» به دلیل تغییر جنسیت از «زن
بودن» خارج گردد و تبدیل به مردگردد؛ عدّه نیز ساقط میشود؛ بنابراین ،نگه داشتن عدّه
برای زنی که تغییر جنسیت داده ،واجب نیست و میتواند پس از تغییر جنسیت ،بالفاصله
ازدواج نماید .همچنین تغییر جنسیت ،نفقهی زوجه در عقد دائم را ساقط میکند؛ زیرا حکم
نفقهی زوجه در عقد دائم ،دائرمدار موضوع (نکاح) است و از آنجایی که نکاح دائم با تغییر
جنسیت یکی از زوجین منفسخ می شود ،انتفای موضوع (نکاح) ،انتفای حکم (نفقه) را به
دنبال خواهد داشت .همچنین تغییر جنسیت هرکدام از زوجین ،تاثیری در سقوط نفقه در
عقد دائم ندارد .هر چند در عقد متعه ،نفقه زوجه بر زوج واجب نیست؛ اما اگر شرط شده
باشد ،واجب میگردد و با تغییر جنسیت هر یک از زوجین مانند عقد دائم در اینجا نیز نفقه
ساقط میگردد .تغییر جنسیت پدر ،هیچ تأثیری در وجوب پرداخت نفقهی فرزندان ندارد.
این عدم سقوط نفقهی فرزندان ،به صالح و مصلحت جامعه و فرزندان است؛ زیرا فرزند
هیچ نقشی در تغییر جنسیت «پدر» ندارد و دلیلی ندارد بالتکلیف و بدون خرجی در جامعه
رها گردد .در وهلهی اول ،پرداخت نفقه فرزندان ،تکلیف پدر و جدّ پدری است؛ اما اگر
فرزندی پدر و جدّ پدری نداشته باشد و یا داشته باشد و متمکن نباشند؛ این تکلیف برعهدۀ
مادر مستقر میشود و در این صورت ،تغییر جنسیت مادر نیز به همان دالیلی که برای پدر
برشمردیم ،باعث سقوط تکلیف انفاق فرزندان نمیگردد .سرپرستی طفل ،از آنِ پدر و جدّ
پدری است .اگرمادر تغییر جنسیت بدهد و مرد شود ،بر فرزندان خود والیت پیدا نمیکند.
زیراعلیرغم «مردشدن»« ،پدر» نشده است و عرف نیز چنین مادری را پدر نمی شناسد .اگر
پدر یا جدپدری تغییر جنسیت دهدو به زن تبدیل گردد ،این امر باعث سقوط والیت وی
برکودکانش نمیشود و والیت چنین پدری همچنان ثابت و امکان پذیر است .تغییر
جنسیت باعث از بین رفتن نسبتها وعناوین خانوادگی نمیشود؛ بلکه فقط عنوان نسبت را
عوض میکند .ولی حکم محرّمیت با محارم نیز همچنان باقی است.
در حقوق ایران و کشورهای اسالمی که نشأت گرفته از دین اسالم می باشند ،سهم
االرث افراد در طبقات و درجات قرابت نَسَبی ،بین دختر و پسر همیشه یکسان نیست و
معموالً پسر دو برابر دختر سهماالرث دارد .این موضوع بحثبرانگیز است که تغییر جنسیت
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چه تأثیری در سهماالرث فرد دارد .آیا جنسیت فعلی فرد موثر است یا جنسیت قبلی؟
درخصوص سهم االرث فرد تغییر جنسیت داده از والدین خویش ،مالک ،جنسیت فعلی
اوست .ازلحاظ زمانی ،وضعیت وارث ،حین فوت مُوَّرث ،مالک عمل خواهد بود .درخصوص
ارث والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش ،سهماالرث پدر و مادر کمافی سابق به
ترتیب ⅔و ⅓ از فرزند خود ارث میبرند .البته احتماالت دیگری نیز مطرح شدهاند که
ضعیف میباشند؛ بنابراین تغییر جنسیت پدر و مادر هیچ تأثیری در میزان سهماالرث آنها از
فرزندانشان ندارد .تغییر جنسیت ،هیچ تأثیری درمسئولیتهای مدنی فرد ندارد؛ اما در
برخی از مسئولیتهای کیفری مؤثر است .تغییر جنسیت رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما
برای اِعمال مجازات ،جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته میشود .همچنین
چنانچه مجرم پس از ارتکاب جرم ،تغییر جنسیت بدهد ،فاقد مسئولیت کیفری نخواهد بود.
همچنین شرط معافیت پدراز قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت
داده نیزمیگردد .اگر زنی مسلمان ،زن مسلمان دیگری را به قتل برساند و قبل از اجرای
قصاص نفس تغییر جنسیت بدهد و مرد شود؛ اولیای دو زنِ مقتول برای اجرای قصاص
باید نصف دیه را بپردازند و سپس قصاص نفس را اجرا کنند ،زیرا مردی را دارند قصاص
میکنند .هرچند قبالً زن بوده است .اگر زنی با تغییر جنسیت مرد شود و سپس مردی او را
به قتل برساند ،پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم مقتول واجب نیست؛ زیرا مرد در
مقابل مرد قصاص میشود.
نتیجهگیری
مرور مطالعات انجامشده نشان میدهد که اقدام به مداخله تغییر جنسیت برای بیمار باید
به طور دقیق ،برنامهریزی شده و هدفمند انجام شود و پیش از آن ،ارزیابیهای جامعی در
مورد سالمت روان فرد ،وضعیت خانوادگی و اجتماعی او صورت گیرد .در صورت ترجیح
اقدام به این مداخله باید مداخله به صورت سازمانیافته و مطابق با استانداردهای بینالمللی و
آخرین یافته های پژوهشی انجام شود و پس از تغییر جنسیت نیز ،بیمار نباید به حال خود رها
شود .حجازی و همکاران ( )22میزان تطابق نقش و هویت جنسی  12بیمار ترنس سکسوال
با جنسیت جدیدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت را بررسی کردند .تمامی افراد مورد
مطالعه از تصمیم خود رضایت داشته موردی از پشیمانی نیز مشاهده نشد .عوامل متعدد از
جمله وضعیت اقتصادی ،رضایت از روابط بین فردی ،وجود سیستم حمایتی فعلی ،شریک
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جنسی و رضایتمندی از زندگی جنسی ،عکس العمل مناسب خانواده و امکان انجام عمل-
های جراحی اضافه ،نقش عمدهای در تطابق بیماران با وضعیت جدید داشته است.
بسیاری از افراد مبتال به اختالل هویت جنسی ،به دلیل عدم حمایت مالی خانواده نمی-
توانند اقدام به تغییر جنسیت کنند و این امر فشار زیادی به آنها وارد میکند .توسلی،
حسنیان و صابری ( )26دریافتند که میزان درآمد فرد و حمایت مالی خانواده میتواند عمل
تغییر جنسیت را تسریع کند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که این افراد در صورت لزوم
به سرعت اقدام به عمل جراحی کنند تا بتوانند بهعنوان یک فرد با جنسیت مشخص در
جامعه ایفای نقش نکنند .مسلما تا افراد از جنسیت خود اطمینان نداشته باشند ،نمیتوانند در
خانواده بهعنوان فرزند و در زندگی زناشویی بهعنوان همسر حضور مؤثری داشته باشند .قبل
از عمل جنسیت باید به بیمار کمک نمود تا برای نقش جدید آماده شود برای مثال اسم
انتخاب کند و لباس تهیه کند (گرایدلی و همکاران .)2016 ،کاهش چالشهای پیش رو می-
تواند سازگاری فرد را تسهیل کند (کالرک ،ویل ،تونسند ،فروهارد -دورلنت و ساویک،
 .)2018مسلما یک کار درمانی گروهی و هماهنگ در تصمیمگیری بهتر برای بیمار نقش
دارد (چن و همکاران.)2016 ،
پیشنهادات
 )1مداخله تغییر جنسیت نباید شتابزده انجام شود .الزم است که یک تیم درمانی شامل
روانشناس ،روانپزشک ،مددکار و روانسنج ،سالمت روان فرد را در ابعاد گوناگون مورد
سنجش قرار دهند ،تاریخچه فردی و خانوادگی او را ارزیابی کنند ،مشکالت ،تعارضات،
ترسها و اضطراب او را بررسی نمایند و مشخص کنند که بیمار با چه انگیزهای در پی عمل
تغییر جنسیت است.
 )2الزم است قبل از انجام مداخله ،به بیمار برای آمادگی با زندگی و هویت جدید کمک
شود .باید به او تصویر واقعبینانهای از زندگی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت داده شود.
برخی بیماران به دلیل تصور اینکه پس از عمل ،همه مشکالت آن ها رفع می شود ،سردرگم
و ناامید می شوند.
 )3الزم است در فرایند درمان ،همکاری خانواده و دوستان جلب شود .اغلب خانوادهها به
دلیل ناآگاهی با عمل تغییر جنسیت بهشدت مخالفت نموده و بیمار را طرد می کنند .خانواده
ها می توانند با حمایت از بیمار و همراهی او روند سازگاری را تسهیل نمایند.
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 )4معموال پس از عمل جراحی ،بیمار بسیاری از دوستان خود را از دست میدهد .این به
معنای از دست دادن شبکه اجتماعی حمایتی و احساس تعلق اجتماعی است .درمانگر باید به
او کمک کند تا دوستان جدیدی پیدا کند و به عضویت گروههای اجتماعی درآید.
 )5عمل تغییر جنسیت به معنای رفع کامل مشکالت بیمار نیست و نباید بیمار توسط تیم
درمانی رها شود .روند سازگاری پس از عمل جراحی طوالنی است و بیمار باید همچنان
تحت نظر روانشناختی باشد تا هر گونه مشکل سازگاری شناسایی شده و حل و فصل شود.
این بیماران در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
 )6پس از عمل جراحی باید به بیمار کمک نمود تا هویت جدیدی که دوست دارد برای
خود ایجاد کند .عالئق ،توانمندیها و استعدادهای بیمار باید شناسایی شود و او تحت نظر
مددکار اجتماعی به مراکزی برای اشتغال یا آموزش مهارت معرفی شود.
 )7برای تطبیق کامل روند تغییر جنسیت در ایران با استانداردهای بینالمللی باید برنامه
ریزیهای هدفمند صورت گیرد .بدین منظور بهتر است با مطالعات تطبیقی ،اطالعات کافی
در مورد فرایند استاندارد تغییر جنسیت حاصل شود.
 )8برگزاری کالسهای روانی  -آموزشی به صورت گروهی برای خانواده افراد مبتال به
اختالل هویت جنسی میتواند عالوه بر امکان تعامل خانوادهها با هم و عادیسازی
مشکالت آنها ،خانوادهها را در روند درمان درگیر کند.
 )9میتوان برای بیماران تغییر جنسیت داده یا بیمارانی که تغییر جنسیت دادهاند ،جلسات
گروهدرمانی برگزار نمود تا از تجارب یکدیگر استفاده کنند و دریابند که مشکالت آنها
منحصر به فرد نیست.
 )10باید زمینه ایجاد انجمنها و نهادهایی را بر پا کرد که به مشکالت افراد مبتال به اختالل
هویت جنسی رسیدگی کنند و با شرکت دادن آنها در فعالیتهای جمعی ،انزوا و کنارهگیری
اجتماعی آنها را کاهش داد.
 )11یکی از مشکالتی که افراد خواهان تغییر جنسیت با آن مواجه هستند ،دسترسی دشوار
به مراکز تخصصی است .مراکز تخصصی این درمان بسیار محدود و متمرکز در پایتخت
هستند و باید برای افزایش دسترسی تمهیداتی اندیشیده شود.
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