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Introduction One of the phenomena related to the development of medical knowledge is the 
issue of gender reassignment of transgender people (Ts), which after the Islamic Revolution in 
Iran with a broad interpretation of jurisprudence proposed by Imam Khomeini who oversees 
bisexuality (or what is sometimes called neutral) has been used to refer to sex reassignment 
surgery and the creation of artificial or imperfect penises that cannot be reproduced. 
Therefore, the aim of this study was to explain the possibility of adoption of derelict children 
by transgender people who have a history of psycho-behavioral disorders; especially since the 
law is silent.
The method of present study was descriptive-analytical and the method of collecting information 
was based on the study of the library of documents and receipts, as well as obtaining interviews 
and inquiries.
Conclusion According to legal and jurisprudential arguments, the theory of the General Legal 
Department of the Judiciary and the principle of expediency of Iran and the Convention on the 
Rights of the Child, giving adoption of derelict children to transgender people is not allowed, 
whether before or after gender reassignment surgery, and this is contrary to the principle 
of expediency and the principle of caution, because with gender reassignment, people with 
sexual identity (transgender) disorder have primary creation. They have not changed, and only 
physical appearances have changed with surgery, and their genomes have been and will be the 
first sex, and they will experience or have a collection of mental and behavioral disorders, while 
children’s right is having a family free of psychological and gender problems.
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  چکيده
های مرتبط با توسعه دانش پزشکی، موضوع تغییر یکی از پدیدهمقدمه: 

است که پس از انقالب اسالمی در ایران با  (Ts)جنسیت افراد تراجنسیتی 
که ناظر بر  (ره)خمینیتفسیر موسع از نظر فقهی مطروحه حضرت امام

ها (یا آنچه بعضًا خنثی می گویند) بوده است و توسل به جراحی دوجنسیتی
بازآرایی جنسی و ایجاد آلت تناسلی مصنوعی یا ناقص که امکان باروری ندارند، 

کنند. لذا هدف مطالعه حاضر تبیین امکان سرپرستی و فرزندخواندگی می
تراجنسی که سابقه اختالالت سرپرست توسط افراد سرپرست و بدکودکاِن بی

  فتاری داشته و دارند، بود؛ خصوصًا آن که قانون ساکت است.ر  -روانی
ش گردآوری اطالعات مبتنی بر تحلیلی و رو -روش حاضر تحقیق توصیفی

  .خذ مصاحبه و استفتا بودبرداری و همچنین ایشای اسناد و فمطالعه کتابخانه
قوقی و فقهی، نظریه اداره کل حقوقی قوه با توجه به استدالالت ح گیری:نتیجه

قضاییه و توجه به اصل مصلحت و بهترین منفعت کودک که در مفاهیم 
بنیادین حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، واگذاری 

سرپرست به افراد تراجنسی چه قبل از انجام سرپرست و بدسرپرستی کودکان بی
از آن مجاز نبوده و این امر خالف اصل  جراحی تغییر جنسیت و چه بعد

مصلحت و اصل احتیاط است؛ چرا که با تغییر جنسیت افراد دارای اختالل 
هویت جنسی (تراجنسی) خلقت اولیه انها تغییر نکرده و صرفًا ظواهر فیزیکی با 
عمل جراحی تبّدل یافته است و ژنوم آنها همان جنسیت اول بوده و خواهد بود 

ز اختالالت روانی و رفتاری را تجربه نموده یا همراه دارند، در و کلکسیونی ا
ای خالی از مشکالت و اختالالت روانی و حالی که حق کودکان، داشتن خانواده

  جنسیتی است.
سرپرستی، فرزندخواندگی، کودکان، حقوق پزشکی، تراجنسی، جراحی تغییر  ها:کلیدواژه
  جنسیت
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  مقدمه 
عنوان پناهگاه کودک و کانون تعالی اوست نهاد خانواده همواره به

ای باشد که مصلحت و غبطه کودک مورد توجه قرار و باید به گونه
تامین نیازهای مادی فرزند از قبیل خوراک و  طور مثالگیرد؛ به

پوشاک متنوع، باالترین منافع طفل را در بر دارد، در حالی که 
وگوی صمیمانه پدر با فرزند، آموزش کمک به فقرا و اصالح گفت

رفتار اجتماعی وی تحت عنوان مصلحت کودک خواهد بود. بدین 
عت بیشتر توان در نگرشی این گونه قائل بود که منفسان می

معطوف به امور مادی و دنیوی است؛ در حالی که مصلحت، تامین 
گیرد و های واالی انسانی و معنوی را در بر میسعادت و ارزش

. توجه به موضوع مصلحت و منفعت در ]1[گرایی داردجنبه کمال
متون قانونی از جمله قانون حمایت خانواده، قانون سرپرستی، 

شود و در آرای قضایی نیز ره دیده میآیین دادرسی کیفری و غی

دادگاه  ١٩طور مثال شعبه قابل رهگیری و مشاهده است؛ به
، این ٣١/٤/٨١مورخ  ٨٠/١٩/٦٥٩عمومی شهر ری در پرونده کالسه 

گونه رای داده است که اساسًا دو عامل مهم صحت جسمانی فرزند 
 گیری نسبت به حضانتبایست در تصمیمو تربیت اخالقی وی می
توجهی توجهی به این دو در حقیقت بیملحوظ نظر قرار گیرد. بی

ناپذیر بر سالمت به مصلحت طفل و در نتیجه ورود صدمات جبران
فارغ از بحث انواع افرادی که جسمی و روحی کودک است. 

دوجنسی، خنثی یا اختالل هویت جنسیتی هستند، مساله تغییر 
در ایران ممکن شد  ]2[ه)(ر خمینیجنسیت پس از فتوای معروف امام

و پس از آن افراد تراجنسی با توسعه مفهومی از فتوای 
کم اقدام به درخواست تغییر جنسیت نمودند که خمینی کمامام

گرفتند یا بعضًا در یک فرآیند قضایی و پزشکی، اجازه جراحی می
کردن های جراحی زیبایی سعی در زایلدر خارج ایران با انجام عمل

سلی مردانه، ایجاد واژن، کلیتوروپالستی برای زنان یا آلت تنا
فالوپالستی یا برداشتن کالهک کلیتوریس یا تخلیه سینه زنانه، 

های رحمی و تخمدان نموده یا اقدام به تزریق برداشتن رحم، لوله
هورمون استروژن یا تستوسترون نمودند، این در حالی است که در 

ها صرفًا جنسیت وی تراجنسیاثر انجام جراحی تغییر جنسیت ر
کند و جنسیت ژنتیکی و صورت ظاهری تغییر میبیولوژیک آنها به

ها پس از تغییر آناتومیک آنها قابل تغییر نیست. تراجنسی
توانند ازدواج کنند و اگر از قبل مزدوج میجنسیت با مجوز قانونی 

ب و واسطه تغییر جنسیت، ازدواج قبلی آنها باطل محسوباشند، به
تمام روابط والیت و حضانت، نفقه و غیره آنها دستخوش تغییر 

جای خود قابل مطالعه در شود که البته این موضوعات بهمی
حقوقی هستند. از طرفی چون مردان  - های مختلف پزشکیحیطه

دارای اختالل هویت جنسیتی که متعاقب فرآیند تغییر جنسیت به 
اند، آیا خواهند توانست ت دادهشدن، قدرت باروری خود را از دسزن

سرپرست و بدسرپرست را ای از کودکان و نوجوانان بیطفل و بچه
به سرپرستی (فرزندخواندگی) بگیرند، در حالی که قانون در مورد 

 ۵امکان یا عدم امکان این امر ساکت است که آیا به استناد ماده 
پرست، سرپرست و بدسر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

افراد تراجنسی متعاقب تغییر جنسیت صالحیت سرپرستی کودک 
  را دارند؟

 فرزندخواندگی و سرپرستی امکان تبیین پژوهش حاضر، هدف لذا
 سابقه که تراجنسی افراد توسط سرپرستبد و سرپرستبی کودکان
  بود. دارند، و داشته رفتاری -روانی اختالالت

روش گردآوری اطالعات  و تحلیلی -روش پژوهش حاضر، توصیفی
برداری و همچنین اخذ ای اسناد و فیشمبتنی بر مطالعه کتابخانه

  .مصاحبه و استفتا بود
  

  تعریف واژگان 
  تراجنسی 

برای  تراجنسی معادل منتخب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
و در  Tsها، است که در برخی نگارش Transsexualواژه التین 



 ۵۵ ...یسه افراد تراجنو بدسرپرست ب سرپرستی) کودکان بی(فرزندخواندگ یسرپرست یامکان واگذار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های به صورت این واژه. ]3[شودروانی گفته میزبان عربی خنثی 
 روان خواهی،جنس تغییر جنسی، مختلفی از جمله نارضایتی

 جنس و خواهیتبدیلمالل جنسی،  خواهی،جنس تغییر
طور کلی اما بهاست. شده  ترجمه خواهی نیزدگرجنس
 یدارا شود کهاطالق می یافرادبه  سکشوال یا تراجنسیترنس
بدین  ؛هستند غیرهماهنگ فیزیولوژیکو جنس  یتیجنس تیهو

 تیهو کنددارد اما فکر میمردانه  یجنس یفرد اعضامعنی که 
 یا برعکس (تراجنسی مرد به زن یا ترازن) است زنانه اشیتیجنس

له در افراد امس نیو شدت ا درجه .(تراجنسی زن به مرد یا ترامرد)
درمانی، شوکم با انجابرخی از آنها که  تا حدی است تراجنسی

اقدام به  تیجنس رییتغجراحی و  یدرمانهورمونگفتاردرمانی یا 
 خود یتیجنس تیخود با هو یکیزیراستاکردن جسم فهم
و از ساخت آناتومیک جنسی خود احساس ناراحتی  نمایندیم
کردن کنند و آرزوی خالصی از اعضای تناسلی خویش و زندگیمی
. البته تشخیص ]4[دارندصورت فردی از جنس مقابل را به

شود که این اختالل حداقل دو بودن فرد زمانی کامل میتراجنسیتی
سال ادامه داشته باشد و محدود به دوره استرس خاصی نباشد و 
البته علت آن اختالالت روانی دیگری مانند اسکیزوفرنی نباشد یا 
توام با نابهنجاری کالبدشناسی یا ژنتیکی دیگری نیز نباشد. 

ابراین این افراد از لباس جنس آناتومیک خود ناراحتند و خود را بن
 . ]4[دانندقربانی یک اشتباه نابخشودنی طبیعت یا پدر و مادر می

در این تحقیق، ما از اصطالح "اختالل هویت جنسیتی" که معادل 
 انجمنکنیم. صحیح عبارت انگلیسی آن است، استفاده می

 سومین در نخست را جنسی هویت اختالل نیز آمریکا، پزشکیروان
ر د (DSM-III) راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی

های جنسی ر ناهنجاریجنسی در کنا -بندی اختالالت روانیطبقه
ف آن را با عنوانی مستقل تعری DSM-IV درج نمود و در ویرایش
 ده نکرد،سکچوال استفاو از آن پس از ترانس و ارایه نموده است

. ]5[ویت جنسیتی در نظر گرفتعنوان یک اختالل هبلکه آن را به
سکچوال که این عبارت تحقیرآمیز واسطه اعتراض ترانسالبته به

 تغییر داد که عبارتی مالل جنسیتینام آن را به  DSM-5است در 
عنوان مشکل بالینی تر است و بیشتر روی نارضایتی بهتوصیفی

در سایت  ۱۳۸۷در سال تاکید دارد نه روی هویت به خودی خود. 
رسمی سازمان پزشکی قانون کشور، آمار رسمی مبتالیان به اختالل 

 اریشهردکتر . گرچه ]6[نفر اعالم شده است ۴۵۰۰هویت جنسیتی 
یت بر این جنس یهایمتخصص درمان اختالالت و ناتوان، زادکهن

باور است که آماری که در مورد تعداد بیماران اختالل هویت 
  . ]7[ایم آمار دقیقی نیستجنسیتی به افراد داده

  جنس تغییر جراحی
هویت جنسی در هنگام تولد تعیین شده و جز در مواد نادر با 
ساختار ژنتیکی فرد نیز مطابقت دارد؛ چرا که روی هر سلول بدن 

قابل تشخیص است و  DNAنگاشته شده و از طریق آزمایش 
رو  وسیله جراحی دوباره تغییر داد. از اینرا بهتوان ظواهر آن می

اند "زن" بنامیم، جنسیت انجام دادهاگر مردانی را که جراحی تغییر 

بودن است این امر باعث تغییر ساختار ژنتیکی آنها که همان مرد
شود و جراحی تغییر جنس برای مرد در مراحل نهایی خود نمی

شامل قطع آلت تناسلی مردانه و ایجاد یک واژن مصنوعی 
ن بر برداشتاند که در زنان عالوه شود. اما برخی ادعا نمودهمی
های مردانه، تاکنون ها و تجویز هورمونها و رحم و تخمدانسینه

. ]7[استساخت آلت تناسلی مصنوعی مردانه و بیضه محقق نشده 
گرچه برای ساخت آلت تناسلی مردانه تالشی شده که عبارتند از 

در روش متوییدیوپالستی برای  .ی و فالوپالستیوپالستیدمتویی
شود که پس از های مرد به زن، تستوسترون تجویز میتراجنسی

رشد  ماه ۶تا  ۴ی بین پس از مدت سیتوریکل مصرف یا تزریق آن
شدن با بزرگ رسد.می متریسانت ۵ یال ۴حدود به کرده و 

 دشوبه آلت مردانه می هیشب یو حرکت به جلو تا حدود سیتوریکل
کالهک پوست  دنیو بر یجراح یهاکیان با استفاده از تکنو جراح

. در این روش ندکنمی انهمرد یآن به آلت تناسل لیاقدام به تبدآن 
و اگرچه نعوظ  ستین یمرد معمول کی تیفیبه ک یتحرکات جنس

بودن علت کوتاهو ارضای جنسی ممکن است، اما ممکن است به
. در منابع علمی ]8[آلت تناسلی امکان دخول وجود نداشته باشد

و  ]9[داخلی، برخی متخصصان از عبارت "جراحی تغییر جنس"
نمایند. استفاده می ]10[برخی نیز از عبارت "جراحی تغییر جنسیت"

بودن فرد است که د همان مذکر یا مونثباید گفت که جنس فر 
مطلقًا قابل تغییر نیست. در حقیقت این یک امر مطلق است که 

تواند جنس درمانی و غیره نمیهیچ میزانی از جراحی، هورمون
دهد نشان می DNAژنتیکی شخصی را تغییر دهد و یک آزمایش 

نی از که هیچ تغییر جنسی در فرد اتفاق نیفتاده است. البته پشیما
ها بعد رخ دهد، زمانی که جراحی تغییر جنسیت ممکن است سال

شود جراحی وی را تبدیل به زن نکرده یا جنسیت فرد متوجه می
بردن از در ادامه با نام استنلیژنتیکی او را تغییر نداده است. دکتر 

تعدادی از افرادی که پس از جراحی تغییر جنسیت خودکشی 
. کما آن ]11[تر جلوه داده استاحی را پررنگاند پشیمانی از جر کرده

که یک بررسی موردی، اهمیت تشخیص دقیق اختالل هویت را 
ساله، مطلقه و دارای دو فرزند که ۴۰کند؛ بیمار خانمی بیان می

عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود بعد از  ۶برای تغییر جنسیت، 
است جراحی یک ماه زندگی در قالب نقش مردانه مجددًا با درخو

بازگشت به وضعیت نخستین و ازدواج با همسر قبلی خود و 
گرفتن سرپرستی فرزندانش به کلینیک مراجعه عهدهبه
. نکته مهم آن است که از طرفی جنسیت یک فرد یک ]12[نمایدمی

کند و موضوع فرهنگی است که در ارتباط با جامعه معنا پیدا می
اما جراحی که عملی مادی اگرچه جنسیت فرد قابل تغییر است، 

عبارتی تواند منجر به تغییر این مقوله فرهنگی شود. بهاست نمی
جراحی تغییر جنسیت به معنی آن است که با جراحی، جنسیت 
یک نفر را تغییر دهیم، در حالی که حاصل و خروجی جراحی تنها 

های جنس است و نه تغییر تغییر یک یا چند مولفه از مولفه
یر جنسیت. در اصل جراحی نمود بیرونی و ظاهری جنس یا تغی

دستگاه تناسلی و اعضای مربوط به جنس را با هویت جنسیتی و 
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کند تا وی را از رنج حاصل از تناقض جنسیت فرد هماهنگ می
  اش برهاند.میان جنس و هویت جنسیتی

  

  المللمصلحت کودک در اسناد و رویه حقوق بشری بین
اولیای قانونی،  تحمای اعمال حقوق و و بنیادین عنصر اساسی

 ست. "کنوانسیون حقوق کودک"کودک ا غبطه و تمصلح ترعای
 بر اولویت "بهترین مصلحت کودک" ٣ماده  ١در بند  ١٩٨٩مصوب 

عنوان یک "مالحظه اولیه" در تمام اقدامات اتخاذی مربوط به آن به
ت کودک مبنای این ماده، قاعده کلی تامین مصلح .]13[تاکید دارد

ترین عامل در حوزه عنوان اساسیدر تمام امور مرتبط با او به
کنندگان کنوانسیون مزبور از هدف تدوینحقوق کودک است. 

عنوان یک مالحظه تصریح بر لزوم رعایت مصلحت کودکان به
اولیه، حداکثرنمودن قلمروی شرایط زمانی، مکانی و اوضاع و 

"کمیته  .]14[آن رعایت شود احوالی است که مصالح کودک باید در
حقوق کودک"، که نهاد معاهداتی و ناظر بر اجرای مفاد کنوانسیون 

عنوان یک اصل کلی بنیادین است، از بهترین مصلحت کودک به
خود،  ١٤دیدگاه کلی شماره  ٦کمیته مزبور در بند  .]15[کندیاد می

جانبه بررسی هعنوان یک مفهوم سبهترین مصلحت کودک را به
کند، بر این اساس مفهوم بهترین مصلحت کودک دربردارنده می

 ]18[و "قاعده اجرایی" ]17[، "اصل حقوقی تفسیر"]16["حق اساسی"
معتقد است بهترین  ٣٧است. همچنین کمیته مزبور در بند 

مالحظه اولیه به این معنی است که بهترین مصلحت کودک را 
زیابی قرار داد. این جایگاه راتوان برابر با سایر مالحظات مورد نمی

عالی کودک با عنایت به وضعیت خاص او از حیث وابستگی، 
. با این ]19[شودبلوغ، وضعیت حقوقی آن و غالبًا سکوت توجیه می

های حقوقی شود مفهوم مصلحت در تمام نظامحال مشاهده می
ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت همراه با گونه

های تقنین، قضا پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحتتطبیق
تواند پدیدار شود و موجب شود ارزیابی مصلحت از و اجرا می
ود و دحن بییله در تااین مس های معینی پیروی نکند.چارچوب

وی، از اهمیت  حقوقعنوان رکن اصلی ثغور مصلحت کودک، به
  .]18[تتری برخوردار اسفزون

های ایاالت متحده معتقد با عنایت به رویه قضایی دادگاه پیتر َاش
طور گسترده شامل هر است که مفهوم بهترین مصلحت کودک به

گذارد. مثًال دیوان عالی شود که بر کودک تاثیر میعاملی می
کند که بهترین مصلحت کودک مفهومی فراتر از آرکانزاس بیان می

 مصلحت کودک، اخالق، محل سکونت و امور مادی دارد. بهترین
های فرهنگی، موضوعات رفاهی، روابط معنویت، مادیات، ارزش

در عین حال به  .]20[گیردخانوادگی و روابط دوستانه را در بر می
رسد هر چند تعریف قانونی از بهترین مصلحت کودک نظر می

طور کلی از طریق وجود ندارد، اما تعیین مفهوم بهترین مصلحت به
عدادی عامل مانند شرایط کودک و والدین یا شرایط ارزیابی ت

مددکار، صالحیت والدین، ایمنی کودک و بهترین رفاه کودک 
دارد: کنوانسیون بیان می ٣همچنان که ماده  .]21[شودمحقق می

وسیله نهادهای "در همه اقدامات مربوط به کودکان که خواه به
وسیله ه بهعمومی یا خصوصی رفاه اجتماعی انجام گیرد خوا

ها یا مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری، بهترین منافع دادگاه
کنوانسیون، مقامات  ٨و ماده  کودک باید یک مالحظه اولیه باشد"

سازد که بین منافع کودک و منافع ملی هر کشور را ملزم می
ای برقرار کنند و برای ایجاد این توازن به والدین توازن منصفانه

منافع کودک" اهمیت خاصی بدهند که در صورت لزوم  "بهترین
ممکن است بر منافع والدین برتری یابد. تدابیر اتخاذشده نباید به 

  ای باشد که به پیشرفت و سالمت کودک آسیب وارد نماید. گونه
برای تبیین بیشتر و بهتر دایره مفهومی و مصداقی مصلحت 

قوق حدیوان اروپایی  هایها و رویهکودک، توجه به برخی برداشت
که مربوط به  انیاعلیه اسپ. P.Vتواند مفید باشد. در قضیه بشر می

خاطر تغییر شده بود که به قضیه یک تراجنسیتی بود شکایت
جنسیتش از مرد به زن حق دسترسی او به پسرش محدود شده 

بودن خواهان، های ملی تاکید کرده بودند که تراجنسیاست. دادگاه
ها نیست، بلکه بهترین منافع کودک این محدودیت دلیل وضع

ها براساس گزارش کرد. این دادگاهاقتضای این امر را می
کارشناسی، وضعیت ناپایدار عاطفی خواهان و تاثیرات منفی آن بر 

اش را در نظر گرفته ساله٦سالمت روانی و رشد شخصیت کودک 
مبتنی بر  بودند و ترتیبات خاصی برای تماس خواهان با پسرش

بودن و قابلیت بررسی مجدد بود. لذا دیوان با بررسی تدریجی
 ١٤و  ٨پرونده به این نتیجه رسید که هیچ گونه تخطی از مواد 

 هوریشهمچنین در قضیه  .]22[کنوانسیون صورت نگرفته است
علیه لهستان به تاثیرات احتمالی مالقات پدر زندانی روی وضعیت 

ها، تعهدات عاطفی یا تندرستی فرزندان توجه شده و این که دولت
کنوانسیون که شامل وظیفه  ٨مثبتی دارند که به موجب ماده 

تامین شرایط مناسب و عاری از استرس برای مالقات فرزندان با 
یا در قضیه  .]23[است، را ایجاد نمایند بودنلحاظ آثار عملی زندانی

 علیه مجارستان خوانده کریستین بارنابازعنوان قضیه دیگر که به
کند که روابط عاطفی عمیقی بین کودک شود، دیوان تاکید میمی

ای که نزد آنها به سرپرستی قرار دارد، برقرار شده و و خانواده
عالقه دارد سبب بدان  کردن او از خانواده و محیطی کهمحروم

شود؛ لذا در عین دقت فراوان به منافع طرفین آسیب به کودک می
خصوص توجه خاص به بهترین منافع کودک مبنای اتخاذ به

و در جای دیگر شورای اروپا اعمال نظر  ]24[تصمیم بوده است
خصوص سن و میزان بلوغ مقامات محلی باید به داشته است که

و تجارب وی را در ارزیابی بهترین  کودک و همچنین محیط زندگی
  .]25[منافع کودک مورد توجه قرار دهند

  

   واگذاری سرپرستی کودکان در حقوق ایران
سرپرست و یاز کودکان و نوجوانان ب تیحما قانون ٥ماده 

 یتوانند سرپرستیکه م یافراد طیشرا ١٣٩٢بدسرپرست مصوب 
ذکر نموده است. بنابراین دار شوند کودکان و نوجوانان را عهده

سئوال این است که آیا زوجینی که هر دو یا یکی از آنها سابقه 
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تغییر جنسیت دارند و از لحاظ ظاهر مشمول بندهای الف و ب 
سرپرست هستند با توجه به قانون حمایت از کودکان بی ۵ماده 

ضرورت رعایت اصل توجه به بهترین منفعت کودک و مصلحت او، 
این در حالی  شدن سرپرستی را دارند.دارمکان عهدهصالحیت و ا

قانون حمایت راجع به سه دسته از افراد است  ۵است که ماده 
  ).۱(شکل 
ناظر بر افرادی است که امکان  بند الف ماده :اول حالت
ارج از بحث ما برای امکان موضوعًا خ ،شدن دارند و غیرهداربچه

ها است، زیرا اصوًال واگذاری سرپرستی کودکان به افراد تراجنسی
  شدن را ندارند.داراین افراد امکان باروری و بچه

شدن ندارند و دارحالتی است که زن و شوهر امکان بچه :دوم حالت
 سال نیست و کافی است یکی از آنها حداقل ۵نیازی به گذشت 

  سال سن داشته باشد.  ۳۰
دختران و زنان بدون با توجه به بند ج ماده ناظر بر  حالت سوم:

منحصرًا حق سرپرستی اناث را سال سن که  ۳۰با حداقل  شوهر
  .خواهند داشت

بنابراین در حالت دوم و سوم متصور است که افراد تراجنسی (که 
جنس در داخل یا خارج کشور اقدام به عمل جراحی تغییر 

اند)، بخواهند تقاضای سرپرستی کودکان و نوجوانان نموده
سنجی سرپرست را بنمایند که در ادامه به امکانبدسرپرست یا بی

پردازیم، اما بدوًا الزم است به وضعیت این واگذاری سرپرستی می
  های مختلف توجه کنیم.افراد تراجنسی در بازه

 

 هایوضعیت در هاتراجنسی روانی و رفتاری هایویژگی
  جراحی از عمل بعد و قبل

ها برای در مسیر سنجش صالحیت رفتاری و روانی تراجنسی
تجربیات  سرپرستی کودکان باید وضعیت اخالقی و روانی و

گذشته، قبل درمان، در حین درمان و پس از درمان مورد مطالعه و 
دلیل محدودیت حجم مقاله توجه قرار گیرد که در این قسمت به

ها در مورد وجود مسایل و اختالالت افراد صرفًا به برخی گزارش
  شود.تراجنسی پرداخته می

  درمان  از قبل تراجنسی اختالالت - ١
اند که اعالم کرده %٣٣٫٣دختران مبتال به اختالل هویت جنسیتی 

 هبه برقراری رابط دیتهد ای یجنس هرابط هتجرب ،یدر دوران کودک
مذکور را از طرف پدر و  دیتعداد، اکثرًا تهد نی. از ااندداشتهی جنس

و همکاران  محمدیهمچنین  .]26[انداعالم کرده کیوابستگان نزد
اند که افراد تراجنسی در مقایسه در پژوهشی به این نتیجه رسیده

های های بیشتری از اختالالت در مقیاسبا گروه عادی نشانه
هیستری، اسکیزوفرنی، افسردگی، نگرانی سالمتی و ناراحتی در 
روابط اجتماعی را نشان دادند. آنها افرادی گمگشته و ناخشنود به 

برند. عالیم از افکار غیرمعمول و نامتعارف رنج می رسند ونظر می
خودبیمارانگاری و ناراحتی اجتماعی را تا حدودی دارند. از 

گیر و در جوش برخوردار نیستند، کمرو، گوشهوشخصیت پرجنب
های مرد به زن عالیم حضور دیگران ناراحت هستند. در تراجنسی

پایین بیشتر از پارانویا، افسردگی، افکار عجیب و عزت نفس 
های زن به مرد است (اما در هر دو گروه این عالیم وجود تراجنسی

پردازی نمرات بیشتری را بودن و دروغهای دفاعیدارد)، در مقیاس
سعی در های زن به مرد تراجنسیو بیشتر از گروه اند کسب کرده

دادن خود داشته و احساسات غیرمعمول بیشتری را مطلوب نشان
بیشتر از  تراجنسیهای خشم در زنان اما نشانهاند، مودهن منعكس

در پژوهشی دیگر الگوی . ]27[بوده است تراجنسیگروه مردان 
شخصیتی وسواسی بیشتر از سایر الگوهای شخصیتی در بیماران 

های با اختالل هویت جنسیتی دیده شده است و پس از آن ویژگی
ه عبارت دیگر، اند. بخودشیفتگی در مقام دوم قرار داشته

خودشیفته  -های پژوهش از نظر شخصیتی وسواسیآزمودنی
نفر از  ۴۰. گروهی دیگر از محققان روی تعداد ]28[روندشمار میبه

مردان مبتال به اختالل هویت جنسیتی که به مرکز بهزیستی نواب 
. ]29[صفوی تهران مراجعه نموده بودند پژوهشی را انجام دادند

دهد که افراد مبتال به اختالل هویت نشان مینتایج این پژوهش 
های اختالل شخصیتی و اختالل اضطرابی جنسیتی برخی از ویژگی

و خلقی را بیشتر از افراد عادی دارند. مشکالت فراوانی در دوران 
کودکی، نوجوانی و جوانی این افراد وجود داشته است که بر افکار، 

و اعمالی که در مواجهه  ها، انتظاراتاحساسات، ادراکات و نگرش
کار با مسایل و تطابق با محیط در روند زندگی روزمره خود به

گیرند تاثیر چشمگیری داشته و در نتیجه شخصیت آنها را می
عنوان یک کل تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهشگران الزم به

اند در مداخالت درمانی برای جراحی تغییر جنسیت، دانسته
شناسان و درمانگران قرار افراد نیز مورد توجه روانشخصیت این 

گیرد. برخی از اختالالت شخصیتی این افراد عبارتند از اضطراب، 
خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، افسردگی افسرده

اساسی، ناپایداری در حاالت عاطفی و دمدمی مزاج بودن، 
واد مخدر. گری جنسی، فرار از خانه و سوء مصرف مالابالی

کنند دچار ها زمانی که هویت خود را آشکار نمیتراجنسی
شوند و اگر هم هویت خود را آشکار نمایند در نامالیمات روانی می

رود که ها تا جایی پیش میگیرند. این انگزنی قرار میمعرض انگ
فرد تلقی از انحراف را پذیرفته و مسیر برای گرایش به انحرافات 

شود که عواقب این امر گسترش ها هموار مین انگنهفته در هما
. افرادی که میل به ]30[کجروی و انتظار استمرار تخلفات است

تغییر جنسیت دارند درگیر تعارضات عاطفی بوده که اغلب این 
تر هم انکاری جنسی و افسردگی پیچیدهتعارضات در اثر خود

ی این شوند. چون برخی از درمانگران در کشف و شناسایمی
تعارضات مهارت کافی ندارند، جراحی تغییر جنسیت را بهترین راه 

بینند، اما وقتی که جراحی تغییر جنسیت به پایان رسد، درمان می
 . ]31[شودتر هم میاین مشکالت روانی حتی سخت

در پژوهش دیگری نتایج آزمون رورشاخ تفسیرهای پارانوئیدی در 
های فکری و ر همراه با وسواسفردی، اضطراب منتشارتباطات بین

عملی، دلهره جدایی از مادر، اوهام خودشیفتگی در رابطه با تن و 
های ذهنی همراه با تردید و دوگانگی، دلهره از سقوط، توانمندی
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همراه اوهام شکست، ناتوانی و تعارضات شدید جنسی به
 نکته دیگر آن که .]32[دهدگرایانه و مفعوالنه را نشان میهمجنس
تجدیدنظرشده راهنمای آماری و  هچهارمین مجموعبنا بر 

ل دچار افراد مبتال به این اختال ،]33[تشخیصی اختالالت روانی
) انزوای شدید اجتماعی و کاهش عزت ١شوند: عوارض ذیل می

) تمسخر و ٣) احتمال ترک تحصیل یا شکست تحصیلی؛ ٢نفس؛ 
) ایجاد اختالل در روابط با والدین؛ ٤شدگی از سوی همساالن؛ طرد
) تعداد زیادی از پسران درگیر روابط جنسی با پسران همجنس ٥

نفر از افراد  ۱۶۸روی  ۱۳۸۷ر سال در تحقیقی که دشوند. خود می
تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور انجام شده است، رابطه 
میان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی این افراد مورد بررسی قرار 
گرفته که نتایج نهایی قابل توجه است؛ چرا که نتایج نشان 

بودن سرمایه اجتماعی این افراد باعث شده است دهد پایینمی
. این ]34[طرز چشمگیری پایین باشد شان بهیفیت زندگیک

اطالعات همگی بیانگر پیچیدگی شرایط زیست اجتماعی افراد 
  تراجنسی است.

  ضعیت بیماران حین فرآیند درمان و جراحیو - ۲
برخی از مراکز درمانی آمریکای شمالی و اروپای غربی از 

جراحی مدتی بل از خواهند مدت یک تا دو سال قبیمارانشان می
وقت نقش جنس جدید (نقش جنس مقابل) را صورت تمامبه

پا وزندگی و بازی کنند و حتی در این نقش شغلی برای خود دست
های اجتماعی شوند؛ چرا که ممکن است کنند یا وارد صحنه

گروهی از این افراد متوجه شوند داشتن رابطه با بستگان و 
ایندشان نیست و الاقل چون دوستان در این نقش جدید اصًال خوش

تری به جنس قبلی خود را پذیری سادهاند بازگشتجراحی نکرده
 این زماندر عین حال نکته مهم در . ]16[تجربه خواهند نمود

حدودًا یک الی دو سال "آزمون یا تجربه زندگی واقعی" قبل از عمل 
مستلزم اعمالی چون گذراندن این مرحله  جراحی، این است که

جنس، جواز پوشیدن لواط، مسحاقه، مشروعیت ازدواج هم
های جنس مخالف، آرایش به سبك جنس مخالف و حضور لباس

شدن بستركردن و نگاه به نامحرم و تقبیل و همدر اجتماع، لمس
که البته از نظر فرهنگ اسالمی و فقه و  ]35[با جنس موافق است

ای فاقًا ابهامات جدیقواعد حقوقی ایران ممنوع و مردود است و ات
وجود دارد که تجارب جنسی و اجتماعی چنین شخصی که دوران 
"آزمون و تجربه زندگی واقعی" را از سر گذرانده است موجب تغییر 

و  شده باشد؟!ها و دیدگاه وی نشخصیت، ایدئولوژی، نظام ارزش
هایی صالحیت سرپرستی و اخذ فرزندخواندگی را آیا با چنین تجربه

   ؟دارند
   از جراحی بعد تراجنسی افراد وضعیت -٣

به این نتیجه رسیدند  فمنر کوو  ویله، ٢٠٠٤در تحقیقی در سال 
 مشكالتی دچار جراحی عمل از پس و مدتطوالنی در افراد که این
 فردیو بین اجتماعی كاركرد عدم خودكشی، تمایالت و افكار نظیر

 نگرش خانوادگی، هایحمایت و كار دادنازدست بخش،رضایت
 پایدار مقاومت و درمانیروان و درمانی در جلسات شركت به منفی

 ۲۰۰۴در سال . همچنین ]36[شوندمی جنسیت تغییر برابر در
بیمار تراجنسی انجام  ۵۵گروهی از دانشمندان پژوهشی روی 

نفر از  ۲۳نفر از مذکر به مونث و  ۳۲دادند که از این بیماران 
تغییر جنسیت داده بودند. مشکالت مربوط به مونث به مذکر 

سالمت جسمانی پس از جراحی در میان مردانی که به زن تغییر 
جنسیت داده بودند بیشتر مشاهده شد. بیشتر بیماران پس از 
جراحی از لحاظ جسمانی و جنسی انتظاراتشان برآورده نشده بود؛ 

رآورده شده اگرچه از لحاظ عاطفی و اجتماعی بیشتر انتظاراتشان ب
نظر از مجرد یا متاهل بودن، زنانی که به مرد تغییر بود. صرف

جنسیت داده بودند بیشتر از مردانی که به زن تغییر جنسیت داده 
بودند خودارضایی داشتند و البته هر دو گروه با این مشکل دست 

  . ]37[کردندپنجه نرم میو 
 پس از افراد این كه است داده مختلف دیگر نیز نشان هایپژوهش
 شناختیروان نشانگان كاهش و سازگاری میزان نظر از جراحی
 گاه و اندنداده نشان داریتغییر معنی هیچ اختالل این با همبود
. در ]16[اندشده پشیمان شدتبه خود جنسیت تغییر از حتی

های مرد به زن پس از تغییر جنسیت تحقیقی دیگر روی تراجنسی
به دست آمد. نتایج داللت بر این امر داشت که  نتایج قابل تاملی

اند اند و به زن تبدیل شدهمردانی که تغییر جنسیت داده %٨٤
های زیرمجموعه، فراوانی اختالل عملکرد جنسی داشتند و در حیطه

این افراد از  %٥١٫٨بود.  %٥٣و حیطه ارگاسم  %٧٧حیطه درد 
  .]38[حمایت اجتماعی پایینی برخوردار بودند

  

 کودکان سرپرستی واگذاری به نسبت دکترین و هانگرش
  تراجنسی  افراد به

با توجه به سکوت و ابهام شرایط واگذاری سرپرستی کودکان به 
افراد تراجنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت، ناچار به تفسیر 
قواعد موجود کشور و کنوانسیون حقوق کودک هستیم. البته بدوًا 

  شود.پزشکی بررسی میحقوقی، پزشکی و رواننظر متخصصان 
 فرزند سرپرست رشپذی "در :جعفر سبحانیالعظمی  اهللاآیت - اول
در  طرف اسالمی و اخالقی مالی، موقعیت باید پسر و دختر از اعم
 است كرده معین را سنی شرط قانون اگر البته شود. گرفته نظر
 حقیقتاً  و داده جنسیت تغییر كه در صورتی كنید. رعایت شما
در او كامًال پیدا باشد  زنانگی آثار و است زن كه است شده روشن

. فارغ از شروطی که ایشان مطرح و ]39[پذیرش دختر بالمانع است"
بودن و آثار زنانگی را دانند، شرط اثبات حقیقتًا زنالسنجش میالزم

 ها، بهاند که با توجه به اوصاف فیزیکی بدن تراجنسیالزم دانسته
رسد که بتوان اطالق "حقیقتًا...آثار زنانگی" را در این افراد نظر نمی

  یافت. 
 جنسیت تغییر "چنانچه :شیرازی مكارم العظمی اهللاآیت -دوم

با توجه به آن که در افراد . ]40[ندارد" مانعی صوری، نه باشد واقعی
دارای مالل جنسیتی صرفًا با تحریک و تحرکات هورمونی و دارویی 

کند، یا عمل جراحی ظواهر شکلی فرد از مرد به زن تغییر می
شود و صرفًا برای افراد ها نمیبنابراین این تجویز شامل تراجنسیتی
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دوجنسیتی که وفق قواعد پزشکی و قانونی تعیین جنسیت 
  کنند، مجاز است.می
 جراحی عمل با نچه"چنا: گلپایگانی صافی العظمی اهللاآیت - سوم
 اناث از سرپرستی باشد، مونث و شده روشن شخص واقعی هویت
 اندبرداشته را مردی آلت صرفاً  جراحی عمل با اگر اما و ندارد مانعی
. ایشان در ]41[ندارد" را اناث سرپرستی حق و نشده جنسیت تغییر

ها که تعیین جنس اول نظر خود در خصوص دوجنسیتیبخش 
ها فرمایند و در قسمت دوم به تراجنسیکنند اظهار نظر میمی

اشاره دارد، که نظر ایشان مخالفت و عدم تجویز سرپرستی توسط 
  ها است.تراجنسی
 سیتیدوجن افراد كلی طوربه" :سیستانی العظمی اهللاآیت - چهارم
 دستگاه جسمی اختالالت برخی جهت به ولی هستند مرد اگر

 دستگاه و هستند زن برعكس یا است مخفی آنها مردانه تناسلی
 واقعی حالت شرعی احكام در معیار باشد مخفی آنها زنانه تناسلی

 حقیقی جنسیت تغییر صورت این غیر در و آنهاست ظاهری نه و
 آنها شرعی احكام در ظاهری و صوری تغییر و شودنمی محقق

  .]42["ندارد ثیریات
 رییتغ موجب مذکور عمل" :یزنجان یر یشب العظمی اهللاآیت - پنجم
  .]43["شودینم هیاول تیجنس
(پژوهشگر و  دیلمی احمد دكتراالسالم و المسلمین حجة -ششم

دانشیار گروه حقوق دانشگاه قم): "در این مقرره تناسب جنسیتی 
به چند صورت مورد تاكید قرار گرفته است. مراد از تناسب، تناسب 
واقعی و طبیعی است كه مورد شبهه نباشد. با توجه به این كه 
اصل، عدم سرپرستی دیگران است، در مورد شك و تردید باید به 

د، به عالوه احتمال خطر و ضرر عقالنی موجود این اصل رجوع كر 
در افراد با تمایالت دوگانه هم مقتضی عدم جواز این امر است. 

در پاسخ به این سئوال که  دیلمییعنی باید احتیاط نمود". استاد 
بودن تغییر جنسیت به زن داده) آیا چنین فردی (که از مرد

تحت فرزندخواندگی گرایشات و رفتارهای مردانه که مضر برای بچه 
باشد، را دارد یا ندارد، بیان داشتند: "اگر چه پاسخ این سئوال جنبه 

شناسی نظر بالینی و میدانی دارد و باید کارشناس پزشکی یا روان
دهد، لکن ظاهرًا با توجه به عدم خلوص جنسیت در این افراد، 
امکان چنین امری (یعنی ضرر و خطر برای فرزندخوانده) وجود 

د" و نهایتًا در پاسخ به این سئوال که آیا چنین فردی (مرد دار 
تراجنسیتی که به زن تغییر هویت داده) صالحیت به سرپرستی 
گرفتن (فرزندخواندگی) یک دختر را دارد؟ پاسخ دادند که: "طبق 

  جواز آن است". کم احتیاط در عدمآنچه مختصر بیان شد، دست
دریافند که با  ۲۰۰۰ همچنین پژوهشگران طی تحقیقی در سال

گذشت زمان، شدت یا ضعف اختالل هویت جنسیتی، در پاسخ به 
دهد و نیز در پاسخ به حوادثی که در زندگی برای فرد رخ می

. لذا افراد ]44[شودتجربیات جنسیتی دستخوش تغییراتی می
تراجنسی که پس از جراحی تغییر جنسیت همچنان اختالل هویت 

کشند، حتماًال با شدت کمتر به دوش میجنسیتی خود را اگرچه ا
همچنان پس از جراحی در معرض تغییرات این اختالل قرار دارند. 

ضمن آن که در تمام مباحث مطروحه نسبت به کودکان در قانون 
 ۴۱، ۲۹، ماده ۴ماده  ۱۶از جمله بند  ۱۳۹۲حمایت خانواده مصوب 

امر قاضی موظف به رعایت مصلحت طفل است و خود این  ۴۵و 
دهد که مصلحت افراد موضوع قانون حمایت، همان نشان می

مصلحتی است که در قانون حمایت خانواده نیز پررنگ و محل 
حساسیت است. در نتیجه قاضی در صورت عدم رعایت غبطه و 
مصلحت کودکان و نوجوانان در مورد واگذاری سرپرستی به 

قت در ها مسئول است و حسب مورد بر مبنای عدم دتراجنسی
موضوع و ابعاد آن عالوه بر مسئولیت حقوقی و کیفری، تعقیب 
قاضی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ممکن و متصور است. 
حتی این ماده پا را فراتر نهاده و سایر مقامات اجرایی را نیز 

توان مسئوالن بهزیستی و مسئول دانسته است که از آن جمله می
با امر سرپرستی هستند نام برد. نتیجتًا  پزشکی قانونی را که مرتبط

با توجه به وضعیت روحی و جسمی افراد تراجنسی در مراحل قبل، 
حین و بعد از جراحی، واگذاری سرپرستی کودکان به افراد 

  تراجنسی مجاز و به صالح آنها نیست.
 روانی شکالتم مرد هب زن و نز  هب ردم هایتراجنسی دیگر آن که

 که است افسردگی و پارانوئید نهاآ ترینایجر  هک ارندد ایعدیده
 درمان یزن جنسیت تغییر راحیج با هاختاللا ینا زا دامک هیچ
 این ود.ش کاسته آنها دتش از ندکیا است مکنم فقط و شوندنمی
 رد صراریا ایر  کی در شورک عالی دیوان حتی هک است حالی در

 دلیلی ار  وجز ضداجتماعی و ارانوئیدپ خصیتش ٦٢/٠٢/١٣٩٦ تاریخ
 از توانمی و است انستهد او القط حق و وجهز حرج و سرع بر

 شکالتم داشتن که نمود دریافت و ردک ستفادها الکم همین
 بین از نیز رپرستیس برای ردف صالحیت هک این مکانا پارانوئید
زندگی در قالب نقش  که نآ خصوصاً  .]45[کندمی تتقوی را برود

جنس مقابل به مدت یک سال، یکی از مقدمات انجام عمل 
دهنده جراحی است. نکته بسیار مهم دیگر که از نظر حقوقی نشان

نظریه مشورتی اداره کل عدم صالحیت افراد تراجنسیتی است، 
ت که اس ۲۱/۴/۹۶مورخ  ۸۸۲/۹۶/۷حقوقی قوه قضاییه به شماره 

گرفته از "تغییر جنسیت" آنان نشاتتصریح و تاکید دارد که 
اختالالت هویتی و رفتاری است و به صرف عمل جراحی تغییر 

با توجه به  شود،جنسیت خلقت حقیقی فرد دستخوش تغییر نمی
این که واگذاری سرپرستی امری استثنایی است و در اعمال این 

پذیرنده سرپرستی باید به  مقرره در تمامی شرایط، از جمله شرط
قدر متیقن اکتفا شود. شایسته ذکر است لحاظ مصالح کودک در 
مواد متعددی از قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گرفته 

کند از اعطای سرپرستی کودکان به اشخاصی است، نیز ایجاب می
  اند، پرهیز شود.که تغییر جنسیت داده

 سرپرستی موضوع با رابطه در که است آن تحقیق هایمحدودیت از
 مشاهده و مستقلی جامع مطالعه تراجنسی، افراد سوی از کودکان
 اصل بودنمستحدث و قانونگذار مبهم عبارات واسطهبه و نشده
 به حقوقی آکادمیک مجامع در ایران، امروزین جامعه در موضوع

 به پرداختن و توجه ضرورت امر این که است نشده پرداخته آن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یدیاحمدرضا توح ۶۰
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  .نمایدمی دوچندان را موضوع
  

  گیرینتیجه
از دیدگاه فقها و دانشمندان، امکان تغییر جنس واقعی وجود ندارد 

هایی که مرد فیزیولوژیکی هستند توان گفت که تراجنسیو نمی
شوند یا حداقل جنسیت پس از جراحی، به نحو واقعی زن می

اراشدن احساس اکتسابی آنها مورد تردید شدید است و فراتر از آن د
بودن آنها قطعًا مورد تردید است. لذا صدور حکم قضایی به مادر

تغییر جنسیت و حتی ازدواج آنها، صرفًا برای کاهش و رفع اختالل 
هویت جنسیتی و رفع عسر و حرج ادعایی این افراد بوده است. اما 
این که چنین فرِد بیمار یا دارنده اختالل هویت جنسی (تراجنسی) 

راحی بازآرایی جنسی، سرپرستی کودکی را قبول نماید با بعد ج
المللی سازگار نیست؛ چرا هیچ منطق، عقل، مصلحت حقوقی و بین
طور مصنوعی تغییر پیدا که صرفًا نمای بیرونی اندام جنسی وی به

تر به وی تزریق کرده و مقداری هورمون برای ایجاد ظاهری زنانه
ک به شخصی که خود سالیان شده است و واگذاری سرپرستی کود

سال بیمار بوده و دارای اختالالت روانی بوده و تا آخر عمر نیز 
نماید، خالف مصلحت و مناقع کودک است. هورمون مصرف می

نکته بعد در اخذ فرزندخواندگی یا سرپرستی کودک دختر که 
تاکنون ازدواج ننموده و نیز باکره است به مرد تراجنسی که با 

را به زن تبدیل کرده است و اصوًال تجربه و سابقه  جراحی، خود
متعدد روابط جنسی متفاوت و اصوًال غیرشرعی را داشته است و 

طور مصنوعی جراحی و امروز اندام تناسلی زنانه برای وی به
بازآرایی شده، به مصلحت نیست؛ خصوصًا آن که افراد تراجنسی 

ن از قبیل مهر مادری، و زنا های واقعی و ذاتی زنانه دخترانویژگی
مهربانی، ظرافت، لطافت و غیره که الزمه اخذ فرزندخواندگی و 
قبول سرپرستی است، را ندارند. لذا با استفاده از اصول عملیه حکم 
به استصحاب جنس سابق وی و عدم صالحیت سرپرستی افراد 
تراجنسی نمود و این احتیاط و تامل برای منفعت و البته مصلحت 

ان که نظریه تر است. همچنوجوان بهتر و معقولکودک و ن
اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ۲۱/۴/۹۶مورخ  ۸۸۲/۹۶/۷مشورتی 

ویژه نیز بیان داشته است که تجویز اعطای سرپرستی یک کودک به
از نوع بدسرپرست به غیر، امری استثنایی است و از جمله شرایط 

است، لذا توجه به سرپرستی اکتفا به قدر متیقن شرایط پذیرنده 
رساند که از تاکید مکرر قانون حمایت خانواده این مفهوم را می

اند، اعطای سرپرستی کودکان به افرادی که تغییر جنسیت داده
گرفته از باید پرهیز شود. چرا که "تغییر جنسیت" آنان نشات

اختالالت هویتی و رفتاری است و به صرف عمل جراحی تغییر 
ی فرد دستخوش تغییر نمی شود. البته عرف جنسیت خلقت حقیق

پذیرد که حتی به مدت کوتاهی طفلشان را به افراد جامعه نیز نمی
تراجنسی بسپارند. لذا وظیفه پزشکان و قضات است که در مورد 

سرپرست و بدسرپرست بیشترین مصلحت کودکان و نوجوانان بی
  حساسیت ممکن را داشته باشند.

حقیق این است که تجویز نوع درمان نتیجه غیرمستقیم این ت

طور خاص انجام عمل جراحی تغییر جنسیت برای افراد به
تراجنسیتی با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید و فقها نیز محل 
ای بحث و حتی ایراد است که این امر خود نیازمند تحقیق جداگانه

وء رسد گاهی از فتاوای موجود نیز کامًال ساست و به نظر می
  اند.ها تبدیل به رویه شدهبرداشت شده و همین سوء برداشت
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