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Feasibility Study of Legislative Support of Transgender Victims in Hate 
Crimes with an Approach based on Imam Khomeini’s Views
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Abstract
Hate crime is a term attributed to the crimes resulting from prejudice or hatred 
on the basis of qualities (under support) such as race, religion, nationality, eth-
nicity, or sexual orientation. A fault with Iran’s penal code is this that it lacks a 
specified legislative criminal policy for the transgender individuals. In this paper, 
the principle question is whether criminal acts against transgender people can be 
identified as a certain type of hate crime in current penal system or not. If yes, 
how it can be justified based on Imam Khomeini’s thoughts? We have tried to 
analyze the issue with a descriptive-analytical method with an approach based on 
Imam Khomeini’s views. In this connection, Imam Khomeini’s practical conduct 
is not zero tolerance toward transgender people; rather his approach, in word and 
action, entails maximum support of the transgender people and supporting any 
move to remove legal obstacles before them. Such supportive approach can be 
extended from jurisprudential-legal prescription for gender transitioning in trans-
gender people to supporting them in post-victimization period. This is because 
transgender people are counted among potential victims, or in more precise term, 
“hidden victims”. As a result, a sort of segregated criminal policy, including ag-
gravating criminal support (criminal support along with aggravating circumstanc-
es) can be adopted toward these victims.
Keywords: hate crimes, transgender victim, prejudice, Imam Khomeini

1. Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazami University, 
Tehran, Iran. Email: majid.baygi@khu.ac.ir
2. PhD (Criminal Law), of Law and Political Science, Kharazami University, Tehran, Iran. 
(Corresponding Author) Email: m.r.rezaeian.koochi@gmail.com 

Received : 2019-04-09            Approved: 2019-06-09

Pazhuheshnameh Matin
Journal of The Research Institute of Imam Khomaini and Islamic Revolution

Volume 23, Issue 93, Winter 2022

Research Paper



امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم 
ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی )ره(

مجید قورچی بیگی1
 محمدرضا رضائیان کوچی2

چکیده: جرم ناشــی از نفرت به جرائمی اطالق می شــود که برخاســته از پیش داوری، 
تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات )موردحمایت( بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، 
قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی 
تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا 
رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنســی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از 
نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام 
خمینی چگونه است؟ بدین منظور تالش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع 
با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح 
صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری 
از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی 
می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل 
پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر 
»بزه دیده پنهان« به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل 
حمایت کیفری تشدیدی )حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده( در قبال این بزه دیدگان 
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مقدمه
با نگاهــی گذرا به نظام های کیفری معاصر می توان گفت امروزه در جوامع مدرن الگوهای 
مشــخصی درزمینة سیاســت کنترل جرم در حال شکل گیری است. در این خصوص بدون 
تردید کنترل جرائم ناشــی از نفرت رکن اصلی سیاســت های جنایی را تشکیل می دهد. در 
خصوص اینکه کدام ویژگی های اقلیتی بزه دیدگان باید در قلمرو آموزه های جرائم ناشــی از 
نفرت موردحمایت حداکثری قرار بگیرند هیچ پاسخ دقیقی وجود ندارد؛ اما به نظر می رسد 
باید انتخاب ویژگی های موردحمایت در این گونه جرائم با توجه به نیازهای هر کشور انجام 
گیرد )دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر 1395 :54(. یکی از 
گونه های جرائم ناشــی از نفرت، رفتارهای تنفرآمیزی است که به واسطه پیش داوری نسبت 
به هویت تراجنســیتی بزه دیده رخ می دهند. درواقع بزهکار ممکن است هیچ گونه شناختی 
نســبت به هویت بزه دیده نداشته باشد؛ اما به واسطه تعصب و پیش داوری نسبت به وضعیت 
جنســیتی نامتعارف بزه دیده مرتکب جرم علیه او شــود. در این رابطــه ازجمله بزه دیدگانی 
که از هویت تراجنســیتی برخوردار هســتند طبقه ترنس سکشــوال یا تراجنسی ها هستند که 
دچار اختالل جنســی بوده و نیازمند حمایت قانونی حداکثری هســتند. درواقع آن دسته از 
بزه دیدگانی که در گروه تراجنســیتی ها قرار دارند و به طور خاص در وضعیت تراجنســی به 
ســر می برند دچار نوعی اختالل هویت هستند به نحوی که می توان گفت »این افراد به دلیل 
شیوه زندگی متفاوت از سالمت روان و بهزیستی روانی کمتری برخوردارند«  )پورکاظم محمد 
فریدنی و عشــقی نوگورانی 1397: 32(. ازاین رو وضعیت تراجنسی )نه تراجنسیتی( را نباید نوعی 
انحراف تلقی کرد و تردیدی هم نیست که مجرمانه دانستن وضعیت تراجنسی، ممکن است 
نوعی برچســب زنی به افراد با برآیندی معکوس تلقی شــود. به عبارتی دقیق تر حتی می توان 
گفت »زمینه های بســیار کمــی برای ایجاد ارتباط میان ناهنجاری جســمی و ارتکاب جرم 
وجود دارد« )نجفی ابرندآبادی و هاشــم بیگی 1393: 221(. با توجه به آنچه اشاره شد در تعریف 
وضعیت تراجنســی )ترنس سکشوال( می توان گفت ترنس سکشوال یا تراجنسی به وضعیتی 
اطالق می شــود که فرد دچار هویت جنسیتی متناقض شده باشــد به طوری که میان هویت 
جنســیتی و جسم )اندام های جنسی( تطابق وجود نداشته باشد )که در این صورت غالبًا فرد 
متمایل به هورمون تراپی و تغییر جنســیت اســت(. همچنین در تعریف وضعیت ترنسجندر 
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)تراجنســیت( می توان گفــت اصطالحی چترمانند برای توصیف کلیه گروه های جنســیتی 
اســت که به جهت عدم هم نوایی با هنجارهای جنســیتی در شرایطی بیرون از مرزبندی های 
متعارف جنســیتی قرارگرفته اند و برخالف افراد تراجنســی معمواًل متمایل به تغییر جنســیت 
یا هورمون تراپی نیســتند. موضوع بحث این مقاله بررســی امکان حمایت حقوقی از ترنس 

سکشوال هاست نه ترنسجندرها. در این خصوص در ادامه به تفصیل صحبت خواهد شد.
در خصــوص آمار افراد تراجنســی در ایران اطالعات دقیقی در دســترس نیســت و در 
آمارهای ارائه شــده همواره اختالف است. آمارهای جهانی نشان می دهد که در دنیا الگوی 
توزیــع تغییرجنس خواهی حــدودًا 8 نفر در هر 100 هزار نفر اســت )جواهری و کوچکیان 
1385: 268( و در ایــران برخی با تطبیق نســبت احتمالی جمعیــت تراجنس ها با آمارهای 
جهانی معتقدند در جمعیت 80 میلیونی ایران حدودًا 24 هزار نفر ترنس سکشوال وجود دارد 
)ســایت ایران آنالین: 1397/11/11(. درهرحال واقعیت آن اســت که در شرایط کنونی، با توجه 
به جمعیت حاضر تراجنس ها در جامعه ایرانی و مشــکالت گســترده پیش روی این دسته از 
افراد، نظــام کیفری باید ضمن پذیرش حقوق بنیادین آن ها به حمایت حداکثری از ایشــان 
در قالب آموزه های جرائم ناشــی از نفرت بپردازد. در این صورت دســتگاه عدالت کیفری 
ضمن پیشگیری از جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی ها به حمایت از بزه دیدگان تراجنسی که در 
شــرایط کنونی فاقد حمایت های افتراقی هســتند خواهد پرداخت. از سوی دیگر عدم توجه 
کافی به ضرورت حمایت کیفری از این دسته از بزه دیدگان، بدون تردید با بزه دیدگان ثانویه و 
حتی بزه دیدگان مکرر این افراد همراه خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه شده باید اشاره 
کرد که تمرکز پژوهش حاضر بر جرائم ناشــی از نفرت علیه تراجنسی هاست نه جرائمی که 
تراجنس ها به دلیل وضعیت تراجنســیتی خود مرتکب می شــوند. پس این دو حیطه نباید با 
یکدیگر خلط شــوند. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن اســت که آیا رفتارهای مجرمانه 
علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری 
کنونی شناســایی شــود و در صورت پذیرش ضرورت جرم انگاری رفتارهــای تنفرآمیز علیه 
تراجنس ها توجیه فقهی- حقوقی آن بر مبنای اندیشــه امام خمینی چگونه اســت؟ در رابطه 
با حقوق اقلیت ها آنچه تاکنون موردپژوهش قرارگرفته اســت عمدتًا مربوط به حقوق بنیادین 
اقلیت های دینی و مذهبی در نظام حقوقی ایران بوده اســت و تاکنون پژوهش مســتقلی در 
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باب امکان سازی حمایت کیفری تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در نظام کیفری با رویکردی 
بر اندیشــه فقهی امام خمینی انجام نگرفته اســت. ازاین رو با توجه بــه جدید بودن گفتمان 
جرم ناشــی از نفرت در ادبیات کیفری ایران و عدم ارائه بحثی جامع در رابطه با جرائم علیه 
بزه دیدگان تراجنسی و ضعف گسترده در پیشینه مطالعات مرتبط با توجیه فقهی جرم انگاری 
رفتارهای تنفرآمیز علیه تراجنس ها می توان به اهمیت پژوهش های مرتبط با این حوزه پی برد. 
در این پژوهش ضمن بررسی چالش های مربوط به مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت علیه 
بزه دیدگان تراجنســی )نه تراجنسیتی( به ضرورت توجه به این دسته از جرائم در نظام کیفری 
ایران پرداخته می شود. در این خصوص تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی در تحلیل مبانی 
جرم انگاری جرائم تنفرآمیز علیه بزه دیدگان تراجنسی نقطه عطف پژوهش حاضر خواهد بود.

1. مفهوم شناسی گفتمان جرائم ناشی از نفرت علیه بزه دیدگان تراجنسی
ازجمله پیش شرط های اساسی در تبیین مسائل مرتبط با حوزه جرائم ناشی از نفرت بازاندیشی 
در ترمینولوژی جرائم ناشــی از نفرت جنسیت محور و شناســایی دقیق گروه های جنسیتی 
موردحمایت قانون گذار کیفری اســت. در این قسمت ابتدا مفهوم جرم ناشی از نفرت مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و ســپس در ادامه تفاوت های وضعیت تراجنسی با مقوله تراجنسیت و 

سایر حیطه های مشابه موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-1. جرم ناشی از نفرت
هرچند در خصوص ارائه تعریف از جرم ناشــی از نفرت در بین پژوهشگران اتفاق نظر وجود 
ندارد؛ اما می توان گفت جرم ناشــی از نفرت جرمی اســت که به واســطه تفاوت حقیقی یا 
پنداشــته شده مرتکب از بزه دیده ارتکاب می یابد )Levin & McDevitt 2008:3(. در بیانی 
دقیق تر جرم ناشــی از نفرت به جرائمی گفته می شــود که ناشــی از پیش داوری یا تعصب 
بزهکار نسبت به مجموعه خصوصیات اقلیتی بزه دیده باشد. واقعیت آن است که در شرایط 
کنونی ممکن اســت فرد مرتکب رفتارهای متعدد ناشــی از نفرت شود، درحالی که در نظم 
حقوقی کنونی، مجازات خاصی برای تعصب یا نفرت وجود نداشــته باشــد. البته برخالف 
تصوری که ممکن است ابتدا به ذهن خطور کند تعبیر جرم ناشی از نفرت اصواًل به جرمی 
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خاص در قانون مجازات اشــاره ندارد بلکه گســتره ای از جرائم را دربر می گیرد که همراه 
با عامل پیش داوری یا تعصب باشــند. هرچند ممکن است جرائم خاصی از قانون مجازات 
همراه با وصف گفته شده ارتکاب یابند؛ اما به طورکلی تعصب یا پیش داوری عامل مشددی 
اســت که می تواند با هــر جرمی همراه گردد. درنتیجه این اصطــالح یک مفهوم و نه یک 
تعریــف قانونی را توصیف می کند. در مقابِل جرائم ناشــی از نفرت، جرائم عاری از نفرت 
مطرح می گردند که »جرائم موازی«1 خوانده می شــوند. جرائم موازی جرائمی هســتند که 
فاقد عنصر نفرت، پیش داوری و تعصب نســبت به ویژگی های اقلیتی بزه دیده باشند. برخی 
معتقدند وجود انگیزه نفرت، فقدان رابطه میان بزهکار و بزه دیده، خشــونت آمیز بودن، عدم 
تقصیر بزه دیدگان، جوان بودن مرتکبان و ارتکاب جرم در مناطق شهری و مکان های عمومی 
ازجمله نقاط افتراق جرائم ناشــی از نفرت از ســایر جرائم هستند )صادقی 1395 :36-25(. در 
این گونه جرائم به دلیل آســیب پذیری مضاعف بزه دیده با صدمات شدیدتر روبه رو هستیم؛ 
این در حالی اســت که در ســایر جرائم آســیب های وارده بر بزه دیده به مراتب کمتر اســت 
)Iganski & Lagou 2015:1711(. همچنیــن بزه دیــدگان در این گــروه از جرائم از فقدان 

عزت نفس بیشــتری رنج می برند )Walters & Hoyle 2010:238(. درواقع جرائم ناشــی از 
نفرت عالوه بر بزه دیده مســتقیم، به جامعه اقلیتی نیز آســیب می زند و در عمل به اصول و 
ارزش های مشــترک انسانی خدشه وارد می سازد. می توان گفت در این دسته از جرائم نه تنها 
فــرد و مال معین مورد هدف قرار می گیرد بلکه تمام افراد یا اموال گروه، آماج جرم هســتند 
)عباچــی 1392 :567(. در این خصــوص برخی گروه های خاص جامعــه ازجمله گروه های 
مذهبی، نژادی، جنســیتی، قومیتــی، ملیتی که در جایگاه اقلیت قــرار می گیرند، می توانند 
به عنوان بزه دیدگان جرم ناشــی از نفرت مطرح گردند. الزم به ذکر اســت در جرائم ناشــی 
از نفرت هویت بزه دیده چندان موردتوجه نیســت، بلکــه خصوصیات و ویژگی های اقلیتی 
)ماننــد مذهب یا نژاد( اهمیت دارد. جهت نیل به سیاســت جنایی منســجم نســبت به این 
گــروه از جرائم، ابتدا باید مجموعه ویژگی های اقلیتــی موردحمایت قانون گذار کیفری در 
قالب گفتمان حاکم بر جرائم ناشــی از نفرت مشخص گردند. برخی نظام های کیفری در 

1. Parallel crimes
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سیاست جنایی خود ضمن تحدید ویژگی های موردحمایت بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت 
به اتخاذ رویکرد مضیق پرداخته اند، به طور مثال در نظام کیفری انگلستان »ناتوانی«، »نژاد یا 
قومیت«، »مذهب و باورها«، »گرایش جنسی« و »هویت تراجنسیتی« به عنوان ویژگی های 
اقلیتی بزه دیدگان جرائم ناشــی از نفرت موردحمایت قوانین کیفــری قرارگرفته اند.1 بدیهی 
است شناسایی هویت تراجنسیتی )به طور خاص وضعیت تراجنسی( به عنوان یک خصوصیِت 
نیازمند حمایت قانونی در جرائم ناشی از نفرت، گامی اساسی جهت حمایت از بزه دیدگان 

مبتال به اختالل هویت جنسی به شمار می رود.

2-1. وضعیت تراجنسی و تفکیک آن از مفهوم تراجنسیت
یکی از چالش های اساسی در آموزه های جرائم ناشی از نفرت، تعیین مجموعه خصوصیت هایی 
اســت که نیازمند حمایت حداکثری هستند. در بسیاری از نظام های کیفری معاصر افراد با 
هویت »تراجنســیتی« مورد حمایت قانونی قرارگرفته اند. این در حالی است که بدون تردید 
وضعیت تراجنســی صرفًا یکی از گروه های اصلی تشکیل دهنده مجموعه گسترده رفتارهای 
تراجنســیتی اســت. جهت تبیین دقیق تر موضوع الزم اســت ابتدا میان دو تعبیر »جنس«2 و 
»جنســیت«3 تفکیک قائل شویم. جنس به خصوصیات غیراکتسابی و بیولوژیکی افراد در 
زمان تولد اشــاره دارد؛ ولی جنسیت به ســاختار اجتماعی مرد و زن و انتظارات ناشی از آن 
مرتبط است، به طوری که می توان گفت درواقع جنسیت به نوعی گره در هویت جنسی افراد 
دارد و باید به عنوان مفهومی جامعوی تبیین شــود. پس جنس عاملی زیست شــناختی است 
که شامل صفات بیولوژیکی ازجمله کروموزوم های جنسی و هورمون های جنسی است؛ اما 
جنســیت مفهومی اجتماعی است که صفات اکتســابی، فرهنگی، روان شناسی و اجتماعی 
را شامل می شــود )فرهمند و دانافر 1396: 747(. ازاین رو می توان گفت جنسیت همان نقش ها 
و باورهایی اســت که جامعه از افراد با خصوصیــات بیولوژیکی متفاوت انتظار دارد و بدین 

1. جهت مطالعه بیشتر در خصوص جایگاه جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری انگلستان رجوع کنید به:
(Corcoran 2016, Home Office 2018 ).
2.Sex
3.Gender
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طریق کارکردهای گوناگون بر دســته های متفاوت جنسی بار می کند. درنتیجه »جنسیت« 
برخالف »جنس« تعبیری زیست شــناختی نیســت بلکه تعبیری با درون مایه های اجتماعی 

است.
با توجه به آنچه در باب تفاوت جنس و جنسیت مطرح شد باید میان وضعیت تراجنسی 
و تراجنســیتی تفکیک قائل شد. مفهوم »تراجنسیت«1 ازجمله مفاهیم چندوجهی است که 
می تواند تعاریف متفاوتی داشــته باشــد؛ اما در یک رویکرد منطقی می توان گفت در حال 
حاضر به نحوی موســع برای اطالق به افرادی استفاده می شود که »هویت جنسیتی یا ظاهر 
ایشــان با انتظــارات اجتماعی مربوط به نوع جنس تعلق گرفته به ایشــان در زمان تولد تطابق 
نــدارد« )Currah & et al 2006: xiv(؛ بنابرایــن تعبیر تراجنســیت جهت توصیف وضعیت 
کلیه افرادی اســت که صرف نظر از وضعیت جسمانی یا گرایش جنسی در شرایطی فراتر از 
مرزبندی های متعارف جنسیتی قرارگرفته اند. ازاین رو گروه های مختلف فراجنسیتی ازجمله 
»تراجنسی ها«، »دگرجنس پوشان )مبدل پوشان(«2، »درگ کویین ها«3 و »درگ کینگ ها«4 
و »افراد خارج از جنسیت )کوییرها(«5 در تحت عنوان مفهوم تراجنسیت توصیف می گردند.6 
در توصیفــی مختصر وضعیت افرادی که از شــرایط تراجنســیتی برخوردارند می توان گفت 

1.Transgender
2. آنچه در این مجال مدنظر اســت تعبیر )Cross-dressing( اســت. منظور از مبدل پوشــی آن است که فرد 
به پوشــش و ظاهر جنس مخالــف درآید. از این حیث می تــوان گفت تعبیر اخیر و اصطالح ترانسوستیســم یا 

دگرجنس پوشی )Transvestism( مفهومی مشابه دارند.
3. منظور از تعبیر درگ کویین )Drag Queen( که به فارســی )ملکه زرق وبرق( خوانده می شود افرادی است که 
مذکر هســتند؛ اما با پوشیدن لباس ها و پوشش های زنانه نظیر کاله گیس به اجرای نمایش یا موسیقی می پردازند. 

درگ کویین ها در سال های اخیر نقش گسترده ای در سینما داشته اند.
4. اصطالح درگ کینگ )Drag King( نقطه مقابل درگ کویین است و به افرادی با بدن زنانه اشاره دارد که ایفاگر 

نقش های مذکر هستند.
 دارای جنســیت »عجیب« 

ً
5. منظور از کوییرها )Genderqueer( گروهی از تراجنسیتی هاســت که اصطالحا

هستند و »خارج از جنسیت« در نظر گرفته می شوند؛ مانند دوجنسه ها که خود را هم مرد و هم زن تلقی می کنند 
یا افرادی که خود را نه مرد می دانند نه زن.

6. البته وضعیت تراجنســیتی )نه تراجنسی( محدود به موارد گفته شده نمی شــود و پژوهشگران غربی رفتارهای 
دیگری را نیز در گروه تراجنسیت  آورده اند.
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»آن ها با هنجارهای جنســیتی و انتظارات ناشی از آن هم نوا نیستند«)Bullough 2007:4(. این 
تعریف با آنچه پژوهشگران در باب مفهوم تراجنسیت مطرح کرده اند انطباق حداکثری دارد. 
با توجه به توصیف فوق این گونه اســتنباط می شود که وضعیت »تراجنسیتی« و »تراجنسی« 
یکی نیســتند، بلکه رابطه آن ها از بین نســب اربعه، عموم و خصوص مطلق اســت؛ چراکه 
گســتره مفهوم تراجنســیت صرفًا به وضعیت تراجنســی محدود نمی گردد. درنتیجه مفهوم 
تراجنســیت برخالف وضعیت تراجنسی به جهت گستردگی و شمول مفهوم، یک اصطالح 
عام الشــمول یا به تعبیری »چترگونه« است. علی رغم توضیحات اخیر، باید توجه داشت که 
گستره پژوهش حاضر صرفًا محدود به وضعیت »ترنس سکشوال یا تراجنسی« است و سایر 

گروه های تشکیل دهنده مجموعه »تراجنسیتی« را شامل نمی شود.
    ازنظر علم پزشــکی وضعیت تراجنســی برای اولین بار در سال 1980 از سوی انجمن 
روان پزشــکی آمریکا در »راهنمای تشــخیصی و آماری اختالالت روانــی«1 به عنوان یک 
وضعیت مجزا مطرح شــد )Drescher 2014:143(. وضعیت تراجنسی به افرادی اختصاص 
دارد که اصطالحًا ترنس سکشــوال خوانده می شوند.2 این دسته از افراد از نوعی ناهماهنگی 
میان هویت جنســیتی و وضعیت فیزیکی رنج می برند. به عبارت دیگر تراجنسی ها با گونه ای 
اختالل روحی- جســمی شدید روبه رو هســتند که در پی آن در بســیاری از موارد ترجیح 
می دهنــد جهت انطباق جســم و هویت جنســیتی خود، به عمل جراحی یــا هورمون تراپی 
بپردازنــد. ازاین رو می توان اذعان داشــت که تراجنســی ها به دنبال همانندســازی مداوم با 
جنس مخالف بوده و ازاین جهت همواره دچار رنج مداوم از وضعیت خود هستند. ازجمله 
مؤلفه های وضعیت تراجنسی می توان تمایل به داشتن خصایص جنس مخالف و تالش برای 
تبدیل به جنس مقابل را ذکر کرد )ظهیرالدین و همکاران 1384: 37(. البته باید توجه داشت که 
واژه »ترنس«3 مختص تراجنســی ها نیســت. لفظ ترنس به نحوی موسع شامل کلیه افرادی 
می شــود که جنســیت آن ها در تعارض با کالبد فیزیکی آن هاســت. لذا گروه های مختلف 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )DSM(
2. منظور ازآنچه در ادبیات عامه »تی اس« یا »ترنس« گفته می شــود وضعیت تراجنسی )ترنس سکشوال( است 

نه تراجنسیتی.
3.Trans
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تراجنسی و تراجنسیتی )مانند مبدل پوشان( همگی به نوعی ترنس به حساب می آیند.

2. رویکرد آموزه های فقهی نسبت به وضعیت تراجنس ها
در دکترین فقهی برخی فروض وضعیت تراجنســیتی ازجملــه هم جنس گرایی کاماًل مردود 
شناخته شــده و حتی با مجازات شــدید روبه رو هســتند. در خصوص وضعیت تراجنس ها 
دکتریــن فقهی عمدتًا به جواز یا ممنوعیت تغییر جنســیت این گروه از افراد پرداخته اســت 
که می تواند در شناســایی ســایر حقوق ایشــان ازجمله حق برخورداری از حمایت کیفری 
راهگشــا باشــد. دکترین فقهی نسبت به دو وضعیت ترنس سکشوالیســم )تراجنس یا خنثی 
روانی بودن( و هرمافرودیســم )دوجنســه یا خنثی غیر روانی بودن(1 رویکردی منســجم در 
پیش گرفته اســت که در پژوهش حاضر صرفًا به تحلیل حیطه نخســت )وضعیت تراجنسی( 
از منظر فقهی پرداخته می شود. البته در این خصوص میان فقها اختالف نظر وجود دارد؛ اما 
در نظم حقوقی کنونی دیدگاه امام خمینی که همســو با تحوالت حقوق بشری است مبنای 
عمل قرارگرفته اســت. درهرحال تحلیل دیدگاه های فقهی مرتبط با مقوله وضعیت تراجنسی 
امری ضروری اســت. در این رابطه، دکترین فقهی دو رویکرد اساسی در مقابله با وضعیت 

تراجنسی اتخاذ شده است که در ادامه موردبررسی قرار می گیرد.

1-2. رویکرد تسامح صفر دکترین فقهی در مواجهه با وضعیت تراجنسی
رویکرد اول بیانگر حمایت حداقلی از وضعیت تراجنس ها در دکترین فقهی اســت. منشــأ 
رویکرد اخیر نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت تراجنس هاست. بر اساس دیدگاه مدافعان 
این رویکرد، اساســًا تغییر جنسیت ممنوع اســت. در بین اهل سنت نظر قریب به اتفاق فقها 
ممنوعیت تغییر جنســیت است؛ اما در میان فقهای امامیه صرفًا برخی فقها نظر به ممنوعیت 

1. باید توجه داشت که میان مفاهیم دوجنسی و دوجنسیتی باید تفکیک قائل شد. افراد دوجنسیتی خود را هم مرد 
می دانند هم زن و دچار اختالل هویتی نیســتند. آن ها تمایلی به تغییر در جســم خود ندارند و به تغییر جنسیت و 
هورمون تراپی نمی پردازند. افرادی که دارای جنســیت دوگانه هستند )Bigender( رفتار اجتماعی زنانه و مردانه 
دارند. به عبارت دقیق تر فردی با خصوصیت دوجنسیتی رفتار جنسی و جامعوی دوگانه دارد؛ اما یک فرد دوجنس 

 رفتار جنسی دوگانه دارد.
ً
گرا )Bisexual( صرفا
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داشته اند. ادله مطرح شده از سوی فقهای شیعه و اهل سنت در باب ممنوعیت تغییر جنسیت 
عمدتًا یکســان اســت. در این رابطه مهم ترین ادله ای که در باب ممنوعیت تغییر جنســیت 
مطرح شــده اســت عبارتند از عدم جواز تغییر خلق الله )ممنوعیت تغییــر در خلقت الهی(، 
حرمت از بین بردن اعضای بدن، عدم امکان تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه )غیرمقدور 

بودن( و مخالفت با مصلحت عمومی.1
     مهم ترین مســتند مدعیان منع تغییر جنســیت تراجنسی ها، عدم جواز تغییر در خلقت 
الهی اســت که برگرفته از تفســیر موسع آیه 119 سوره نساء اســت.2 این در حالی است که 
ایــن آیه ناظر بر رویکردی منطقی اســت که بر اســاس آن می توان گفــت هرگونه تغییر که 
به نوعی تشریع و بدعت گذاری در شریعت باشد ممنوع است. این آیه در مذمت حرام تلقی 
کردن )تحریم( حالل و حالل تلقی کردن )تحلیل( حرام واردشــده اســت. اختصاص آیه 
اخیرالذکر به بحث حرمت تغییر جنســیت در افراد تراجنسی فاقد وجه است، چراکه عقل و 
منطق به ممنوعیت مطلق تغییر در مخلوقات الهی حکم نمی کند. می توان این گونه اســتنباط 
کــرد که آیه اطالق ندارد و حتی اگر مفهوم آیه این باشــد که مطلق تغییرات حرام اســت، 
تخصیص اکثر خواهد بود که امری ناپســند اســت )خرازی 1379: 104(. همچنین بر اســاس 
دیدگاه برخی فقها الزمه تغییر جنســیت از بین بردن برخــی اعضای بدن و جایگزین کردن 
اعضای دیگر به جای آن هاســت که این عمل شــرعًا جایز نیســت )مدنی تبریزی 1416 :49(. 
این درحالی که اســت که منع تغییر جنسیت با تمســک به حرمت از بین بردن اعضای بدن 
نیز توجیه نمی گردد. درواقع اســتثنای مهم این قاعده، موارد تحقق ضرورت است. توضیح 
آنکه »قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطرار حاکم بر این دلیل می شــود و درنتیجه 

1. البته ادله دیگری نیز جهت مخالفت با جواز تغییر جنســیت مطرح شده است. به طور مثال برخی معتقد به منع 
تغییر جنسیت به دلیل حرمت تشّبه مرد به زن و بالعکس هستند )کنعان 1420: 285(. این استدالل مردود است 
 فرض تشــبه منتفی است. همچنین برخی تغییر جنسیت 

ً
چراکه تغییر جنســیت نوعی تغییر ماهوی است و عمال

را نوعــی ترویج هم جنس گرایی می دانند )کنعان 1420: 373( که این اســتدالل نیز مردود اســت؛ چراکه تغییر 
جنسیت باعث می شــود شخص در جنسیت خود باقی نماند و به جنســیت دیگر درآید و فرض هم جنس گرایی 

منتفی است.
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برداشــت یا از بین بردن عضوی از بدن در این گونه موارد مشروع است« )باریکلو 1382: 70(. 
درنتیجــه به اســتناد قاعده حرمت از بین بردن اعضای بدن مذکور نمی توان تغییر جنســیت 
را به طور مطلق ممنوع دانســت. اســتدالل دیگری که برخی فقها مطرح کرده اند آن اســت 
که در ماهیت، تغییر جنســیت امری غیرممکن اســت و هیچ گاه نمی تــوان مرد را به معنای 
واقعــی کلمه بــه زن تبدیل کرد یا برعکــس و لذا این امر مختص خداوند اســت و از توان 
مخلوق خارج است )مدنی تبریزی 1416 :47-42(. استدالل اخیر نیز نمی تواند مانع جواز تغییر 
جنســیت باشد. درواقع اینکه تغییر جنســیت به معنای حقیقی واقع شده یا نه امری است که 
نسبت به بحث تعیین حکم شــرعی جواز تغییر جنسیت خروج موضوعی دارد و نمی توان با 
تکیه بر آن نتیجه گرفت که تغییر جنســیت به طور مطلق امری نامشــروع است. در استداللی 
دیگر تغییر جنســیت به واســطه مخالفت با مصالح عمومی و به عبارتی به جهت حفظ نظم 
عمومی ممنوع دانســته شده است.1 در پاســخ به این استدالل می توان گفت امروزه مصالح 
عمومــی بــر رعایت حقوق بنیادین کلیه افراد جامعه متکی اســت. درواقــع رعایت مصالح 
جامعوی این گونه ایجاب می کند که هرگاه تغییر جنســیت ضرورت نداشــته باشــد و تأمین 
مصلحت ضرورت نیابد امکان خروج از قواعد ثابت و تغییرناپذیر وجود نداشــته باشد و در 
فرض ضرورت و تأمین مصلحت مهم تر، امکان انجام تغییر جنسیت محقق گردد )میرخانی و 

محمدتقی زاده 1391: 95(.
درصورتی کــه دیدگاه فــوق بر نظام حقوقی حاکم گردد و با تغییر جنســیت تراجنس ها 
مخالفت صورت گیرد متعاقبًا بحث حمایت از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت 
نیز دستخوش چالش های جدی خواهد شد. اگر بپذیریم وضعیت تراجنسی به عنوان یکی از 
مجموعه اوصاف تشــکیل دهنده مفهوم تراجنسیت نیازمند حمایت قانونی در برابر رفتارهای 
ناشــی از نفرت اســت؛ در این صورت نتیجه آن خواهد شــد که سیاســت جنایی تقنینی، 
بزه دیدگان تراجنســی را به عنوان گروهی از بزه دیدگان آســیب پذیر به رســمیت می شناسد. 
ازاین رو هرگاه افراد به واســطه پیش داوری نسبت به وضعیت تراجنسی بزه دیده مرتکب جرم 

1. این اســتدالل ملهم از دیدگاه کاتوزیان اســت. جهت مطالعه بیشــتر رجوع کنید به: )کاتوزیان 1380 ج 1: 
.)174-175
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علیه وی گردند با تشــدید مجازات روبه رو خواهند شــد. بر این اساس در قالب رویکردی 
بزه دیده محور اولین حق از میان مجموعه حقوق بنیادین تراجنس ها مقوله تغییر جنسیت است 
که دســتگاه عدالت کیفری باید آن را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت تراجنس ها با 

گونه ای جبر بیولوژیکی روبه رو خواهند شد که منتهی به بزه دیدگان مکرر آن ها می شود.

2-2. رویکرد حمایتی دکترین فقهی در مواجهه با وضعیت تراجنسی
رویکرد دوم دکترین فقهی نســبت به وضعیت تراجنسی، گفتمان حمایتی است که ریشه در 
پذیرش حق تغییر جنســیت در افراد تراجنســی دارد. البته دکترین فقهی نسبت به مشروعیت 
تغییر جنســیت قائل به تفکیک شده اســت. در این خصوص برخی فقها قائل به مشروعیت 
مطلق تغییر جنســیت شده اند و برخی دیگر قائل به مشــروعیت مشروط این عمل شده اند. 
عمده دالیلی که فقها در مشروعیت مطلق تغییر جنسیت مطرح کرده اند ریشه در اصل اباحه 
و قاعده تسلیط دارد. در حقیقت این گروه از فقهای امامیه معتقدند چون دلیل خاصی مبنی 
بر حرمت تغییر جنسیت وارد نشده است نمی توان قائل به حرمت چنین عملی بود. چراکه از 
معصوم نقل است که »هر چیزی مباح است مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشد«1 )حر عاملی 
1409 :128-127(. در این رابطه تردیدی نیســت که بــا توجه به اینکه در آموزه های فقه امامیه 
حکم عقل و شــرع هردو بر تأیید اصالت اصل اباحه نظر دارند. می توان این گونه اســتنباط 
کرد که مقتضای اصل اباحه جواز تغییر جنســیت اســت. البته نباید با تکیه بر اصالت االباحه 
انجام هرگونه تغییر جنســیت را مجاز دانست. منظور مواردی است که تغییر جنسیت توسط 
گروه پزشــکی ضروری تشخیص داده شده باشــد. ازاین رو تغییر جنسیت در افراد سالم )نه 
تراجنسی( که مشکل خاصی ندارند ازآنجاکه منفعت عقالیی ندارد و ممکن است منجر به 
آسیب های جســمی و روانی جدی شود مشمول بحث اخیر نخواهد شد )اصغری آقمشهدی و 

عبدی 1390: 11(.
دلیــل دوم مطرح شــده در خصوص مشــروعیت تغییر جنســیت قاعده تســلیط )الناس 
مســـلطون علی اموالهم و انفسهم( است. بر اســاس این قاعده می توان گفت همان طور که 

ق َحّتی َیِرد فیه َنْهی«.
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افراد بر اموال خود تســلط دارند بر اعضا و جوارح خود نیز تســلط دارند و مجاز به هرگونه 
عمل متعارف در آن ها خواهند بود. درواقع به بیانی دقیق تر انسان این حق را دارد که عالوه 
بــر مال، آزادانه در جان و حقوق خویش نیــز هرگونه تصرفی که الزم آید و مخالف صریح 
شرع یا قانون نباشد انجام دهد که البته در این خصوص سلطنت بر نفس معلق بر عدم اعمال 
ســلطنت شارع برخالف آن است مانند عدم جواز خودکشی )عابدی سرآسیا 1396: 130-149(. 
طبیعی اســت حتی اگر قاعده تسلیط را به عنوان مدرک جواز تغییر جنسیت برشماریم شامل 
مواردی از تغییر جنسیت که فاقد منفعت عقالیی و ضرورت است نخواهد شد. لذا برخالف 
نظریه مشــروعیت مطلق، در نظریه ای دیگر تحت عنوان مشــروعیت مشروط تغییر جنسیت 
باید قائل به آن شد که مشروعیت هر عملی منوط به منفعت مشروع عقالیی است. درنتیجه 
مشــروعیت تغییر جنســیت نیز منوط به آن اســت که فرد متقاضی تغییر جنســیت با مشکل 
اساسی روبه رو باشد و اضطرار وی توسط پزشک مورد تأیید قرارگرفته باشد )موسوی بجنوردی 
1386: 26(. ازاین رو تغییر جنســیت در افراد ســالم نمی تواند مشروع و عقالیی در نظر گرفته 

شود هرچند بنا بر قاعده اباحه و تسلیط جواز آن محتمل است.
با توجه به مبانی نظریه مشــروعیت مطلق و مشــروعیت مشــروط می توان گفت یکی از 
بایســته های شناســایی حقوق حداکثری بزه دیدگان تراجنســی در مجموعه جرائم ناشی از 
نفرت تکیه بر رویکرد حمایتی دکترین فقهی اســت که مبتنی بر مشــروعیت تغییر جنســیت 
اســت. ازآنجاکه اصلی ترین چالش تراجنســی ها بحث تغییر جنسیت و به رسمیت شناختن 
چالش های ناشی از وضعیت ناپایدار جسمانی ایشان است می توان مشروعیت تغییر جنسیت 
را اولین گام در توسل به یک رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرائم علیه بزه دیدگان تراجنسی 
برشمرد. اینکه سیاست جنایی تقنینی چگونه می تواند با تکیه بر مبانی فقهی به ترسیم الگوهای 
حمایت از بزه دیدگان آســیب پذیر به ویژه تراجنس ها در جرائم ناشــی از نفرت بپردازد بحثی 
چالشی اســت که بدون حمایت دکترین فقهی نمی توان به نهادینه سازی آن در نظم حقوقی 

کنونی پرداخت.

3. سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر دیدگاه امام خمینی
با توجه به مطالبی که در رابطه با جرم ناشــی از نفــرت، وضعیت تراجنس ها و مبانی نظری 
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تغییر جنسیت در آموزه های فقهی بیان شد اکنون امکان سنجی تدوین سیاست جنایی تقنینی 
متناســب جهت حمایت از بزه دیدگان تراجنســی در جرائم ناشی از نفرت با توجه به دیدگاه 
فقهی امام خمینی در رابطه با تراجنســی ها بررسی خواهد شد. در این خصوص ابتدا دیدگاه 
امام خمینی نســبت به وضعیت تراجنســی تحلیل می گردد و ســپس ضمن تشریح گفتمان 
حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جرائم ناشی از نفرت به ترسیم الگوی تقنینی متناسب با نظام 

کیفری ایران پرداخته می شود.

1-3. دیدگاه امام خمینی نسبت به وضعیت تراجنسی
اندیشه امام خمینی در برخورد با تراجنس ها و مقوله تغییر جنسیت از چند جهت حائز اهمیت 
اســت. نخست آنکه امام خمینی جواز تغییر جنسیت را محدود به افراد خنثی نمی داند بلکه 
این حکم را نســبت به افراد تراجنســی نیز جاری می داند. عالوه بر این دیدگاه امام خمینی 
بر مشــروعیت مطلق تغییر جنسیت است )موسوی بجنوردی 1386: 22( نه مشروعیت محدود و 
مشروط. امام خمینی با طرح این دیدگاه درصدد حمایت حداکثری از افراد تراجنسی و حل 
موانع شــرعی و قانونی پیش روی آن هاست. شاهدی بر این مدعا ماجرای صدور فتوای تغییر 
جنســیت فردی تراجنســی به نام »خاتون ملک آراء« در سال 1364 است. از فتوای صادره 
چنین برداشت می شود که امام خمینی عالوه بر آنچه در تحریرالوسیله در باب تغییر جنسیت 
مطرح کرده اســت، درصدد بوده اســت که وضعیت تراجنسی ها )خنثی روانی( را به جهت 
کید بیشتر  اهمیت موضوع و آسیب پذیری مضاعف آن ها نسبت به افراد خنثی )دوجنسه( با تأ
در قالب این فتوا بیان کند. البته نباید این گونه استنباط کرد که منشأ تحوالت فقهی در ایران 
از تاریخ صدور این فتواست. واقعیت این است که امام خمینی در سال 1343 تکلیف مسئله 
تغییر جنســیت را در تحریرالوسیله به خوبی روشن کرده بود. وی در قسمت »فروع« کتاب 
تحریرالوســیله به تشریح برخی مسائل مســتحدثه پرداخته است که یکی از آن ها بحث تغییر 
جنســیت است. البته مقوله ای که امام خمینی به تبیین فقهی آن پرداخته است تغییر جنسیت 
در معنای عام کلمه اســت نه صرفًا تغییر جنسیت در افراد تراجنسی. بر این اساس ایشان در 
تحریرالوســیله می نویسد »ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس 
آن، حرام نیســت؛ و همچنین این عمل در خنثی حرام نیســت تا ملحق به یکی از دو جنس 
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شــود« )امام خمینــی 1385 ج 2: 663(1 این دیــدگاه منطبق با رویکرد مشــروعیت مطلق تغییر 
جنســیت اســت. وی قید خاصی بعد از گزاره اخیر به عنوان شرط مشروعیت تغییر جنسیت 
نیاورده اســت. همچنین بر اساس دیدگاه امام خمینی در فرضی که زن در خود تمایالتی از 
ســنخ تمایالت مرد یا بعضی از آثار رجولیت ببیند یا مرد در خود تمایالت جنس مخالف یا 
بعضی از آثار آن را ببیند، درصورتی که شخص، حقیقتًا از جنسی باشد ولیکن تغییر جنسیت 
او به آنچه مخالف اوســت، ممکن باشــد؛ ظاهر آن اســت که تغییر جنسیت واجب نیست 
)امام خمینی 1385 ج 2: 663(. درنتیجه امام خمینی در فرض مطرح شده قائل به »جواز« تغییر 
جنســیت اســت نه »وجوب«. رویکرد اخیر در رابطه با جواز تغییر جنسیت )به ویژه در افراد 
تراجنسی( با قاعده تســلیط انطباق حداکثری دارد. دیدگاه امام خمینی در خصوص قاعده 
تســلیط و تسلط انســان بر نفس، دیدگاهی موسع است. درواقع بر اساس این دیدگاه می توان 
ْنُفِسِهم« یک قاعده عقلی است که 

َ
ُطوَن َعَلی أ اُس ُمَسلَّ این گونه اســتنباط کرد که قاعده »النَّ

در تفســیر آن باید گفت هر قاعده عقلی که مبنای امور مردم باشــد لزومًا تأیید و امضای آن 
منوط به این نیســت که مفهوم مطابقی آن صراحتًا ذکر شــود، بلکه به صرف داللت آن در 
کالم شــارع، امضای شارع از سوی عقال استنباط می شود )مؤمن قمی 1382: 10( و همان طور 
که امام خمینی در اقتضای بحثی دیگر اشاره کرده است »کسی حق ندارد سلطه دیگری را 
از اموال او و خود او ســلب نماید2« )امام خمینی 1385 ج 2 :662(. ضمن آنکه امام در کتاب 
کید می کند همان گونه که انســان بر مال خویش مسلط است بر نفس خویش نیز به  البیع تأ
هر نحو تسلط دارد، منتهی این قاعده منوط به آن است که منع قانونی یا شرعی وجود نداشته 
باشد )امام خمینی 1421 ج 1: 41(. درنتیجه می توان گفت با عنایت به ابعاد مختلف دیدگاه امام 
خمینی نتیجه آن خواهد شد که انسان تکوینًا و تشریعًا بر بدن و اعضای خود سلطنت دارد.

درهرحال با توجه به اینکه امروزه در نظام حقوقی ایران )برخالف بســیاری کشــورهای 
اسالمی( تغییر جنســیت مسئله ای پذیرفته شده اســت،3 نباید در این مسئله تردید داشت که 

نثی لیصیر 
ُ

1. »الظاهــر عدم حرمة تغییــر جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعکس و کذا ال یحــرم العمل فی الخ
 بأحد الجنسین«)امام خمینی 1379 ج 1 و 2 :992(.

ً
ملحقا

2. »لیس لحد سلب سلطنة غیره عن أمواله و نفسه«)امام خمینی 1379 ج 2و1: 992(.
3. در نظم حقوقی کنونی طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 فرد متقاضی تغییر جنسیت 
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نگاه امام خمینی نســبت به وضعیت افراد تراجنســی کاماًل حمایتی بوده است. در حقیقت 
امام خمینی قائل به آن اســت که انســان به عنوان موجودی جامع و چندبعدی دارای شئون 
مختلفی اســت که برای هر بعدش احتیاجاتی الزم اســت )امام خمینی 1389 ج 4: 8( و در این 
زمینه نمی توان تراجنس ها را اســتثنا دانســت. درصورتی که حمایت از شــأن انسانی واجب 
تلقی شــود الزم اســت مجموعه قوانینی جهت حمایت از بزه دیدگان افراد آسیب پذیر به ویژه 
تراجنس ها )به عنوان انسان هایی که برحســب طبیعت خود دچار مشکل شده اند( پیش بینی 
شــود؛ چراکه در قالب یک رویکرد منطقی بر اساس دیدگاه امام خمینی نمی توان بین افراد 
تراجنســی و سایر مردم به لحاظ شمول قواعد انسانیت تبعیض قائل شد. درواقع امام خمینی 
ضمن اشــاره به این نکته که امور فطری مشــترک بین انسان هاست و در آن اختالف نیست 
قائل به آن اســت که »نفوس انســانیه در بدو فطرت و خلقت جز محض اســتعداد و نفس 
قابلیت نیســتند و عاری از هرگونه فعلیت در جانب شقاوت و سعادت هستند و پس از وقوع 
در تحت تصرف حرکات طبیعیه جوهریه و فعلیه اختیاریه، استعدادات متبدل به فعلیت شده 
و تمیزات حاصل می گردد«)امام خمینی 1380: 323(. با توجه به رویکرد امام خمینی مبنی بر 
حمایت حداکثری از تراجنسی ها به نظر می رسد زمینه های اولیه برای ایجاد قوانین منسجم تر 
و کاربردی تر جهت حمایت از این دســته از بزه دیدگان آسیب پذیر وجود دارد. ماحصل این 
تبیین ایجاد قوانین حمایتی در خصوص جرائم ناشی از نفرت علیه بزه دیدگان تراجنسی است 

که منطبق با آرا و اندیشه امام خمینی باشد.

2-3. جرائم ناشی از نفرت و ضرورت حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی
مسائل خاصی که در مورد چالش های فراروی مسائل مستحدثه )ازجمله وضعیت تراجنسی( 
قرار دارد متولیان کیفری را به پیش بینی مکانیســمی قانونی منطبق با مســائل نوظهور ســوق 
داده اســت. رویه ای که در پاره ای موارد ممکن اســت قوانین سابق را با چالش های اساسی 
روبه رو سازد و در مواردی حتی به قوانین متروک تبدیل کند1. در فرآیند قانون گذاری جرائم 

 به دادگاه خانواده رجوع کند.
ً
باید لزوما

1. مثالــی که می توان در این خصوص مطرح کرد قوانینی اســت که در اســترالیا تغییریافته اند. تا قبل از دهه 
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ناشی از نفرت، به نظر می رسد مهم ترین مسئله تعیین ویژگی ها یا خصوصیات اقلیتی بزه دیده 
اســت که جهت حمایت قانونی از آن ها جرم انگاری رفتارهای ناشی از نفرت الزم می شود. 
این موضوع با توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و دینی هر کشور متفاوت است.1 به نظر 
می رســد قوانین اساسی کشورها در این زمینه می توانند بسیاری از موانع اولیه جهت حمایت 
از بزه دیدگان آســیب پذیر را مرتفع ســازند. به طور مثال در نظام حقوقی ایران به موجب اصل 
نوزدهم قانون اساســی2 همه افراد ملت مساوی فرض شده اند و از هرگونه تبعیض نژادی منع 
شــده است. درنتیجه نژادپرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و عنوان ممنوع 
اســت. برخالف قانون گذاری در سایر حیطه های جرائم ناشی از نفرت که از سابقه طوالنی 
برخوردار هســتند شناسایی رسمی جرائم ناشی از نفرت علیه بزه دیدگان تراجنسیتی از سابقه 
چندانی برخوردار نیست.3 در این خصوص آنچه تحت عنوان جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی ها 
رخ می دهد در قالب عنوان کلی »جرائم ناشــی از نفرت برخاسته از هویت تراجنسیتی«4 یا 
»جرائم ناشی از نفرت علیه ترنس ها«5 قرار می گیرد. در رابطه با قانون گذاری جهت حمایت 

1980 قانونی در ایالت تاســمانیا حکم فرما بود که بر اســاس آن مردان از پوشیدن لباس زنانه در طول روز منع 
شــده بودند. عدم رعایت این مســئله ممکن بود فرد خاطی را به واسطه فرض احراز قصد مجرمانه با اتهامات 
مختلف نظیر فحشــا مواجه ســازد. جهت مطالعه بیشتر در خصوص تاریخچه تحوالت جرائم ناشی از نفرت 

.)Mason & et all. 2017( :در استرالیا رجوع کنید به
1. به نظر می رســد صرف نظر از اختالف های موجود در بسترهای سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و دینی، به طور 
بالقوه این امکان فراهم است که کلیه کشورها در قالب قوانین کیفری به مبارزه با جرائم ناشی از نفرت برخاسته از 
نژاد، ملیت یا مذهب بپردازند. در این زمینه در نظام حقوقی ایران نیز به موجب قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 
1356 »نشر هر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس 
نژاد و یا جنس یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند 

و نیز هر نوع مساعدت ازجمله کمک مالی به فعالیت های تبعیض نژادی ممنوع است«.
2. »مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشــند از حقوق مســاوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها 

سبب امتیاز نخواهد بود«.
 با مبارزات اجتماعی و جنبش های مدنی همراه بوده است. 

ً
3. قانون گذاری در حیطه جرائم ناشی از نفرت معموال

در این خصوص اولین گروه از جرائم ناشــی از نفرت که با سیر قانون گذاری همراه شد جرائم تنفرآمیز نژادی بوده 
.)Woods 2015: 153-163( :است. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به

4. Transgender identity hate crime
5. Anti-trans hate crime



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص135-107پژوهشنامۀ متین124

از تراجنسی ها مسئله کلیدی آن است که از تجویز آنچه مختص بخشی از جامعه است برای 
همگان خودداری کنیم و قانونی را که صرفًا برای بخشــی از جامعه کارایی دارد نســبت به 

.)Butler 2004:8( همگان تعمیم ندهیم
جهــت قانون گذاری در حیطه جرائم ناشــی از نفرت چندین مکانیســم متفاوت مطرح 
است. هرچند برخی حقوقدانان معتقدند سه مدل »افزایش مجازات«، »تشدید محکومیت« 
و »پیش بینی مســتقل جرائم ناشــی از نفــرت« جهت قانون گذاری در حوزه جرائم ناشــی 
از نفــرت وجــود دارد )Mason 2015:59(، امــا به نظر می رســد به لحاظ اصــول و مبانی 
قانون گذاری، نظام های حقوقی عمومًا به دو روش می توانند در بحث جرائم ناشی از نفرت 
بــه قانون گذاری بپردازند. روش اول پیش بینی جرائم خاص به عنوان جرم ناشــی از نفرت و 
روش دوم افزایش مجازات در جرائم موازی است؛ درصورتی که وجود امارات و قرائن مبنی 
بــر همراهی با عامل پیش داوری و تعصب مطرح باشــد. منظور از قوانین موردنظر در روش 
اول آن دســته از قوانین و مقررات کیفری اســت که در حقوق موضوعه عامل پیش داوری 
یــا تعصب را به عنوان یک رکن اساســی در تعریــف قانونی مطروحه از جرائــم بیان کنند. 
درواقع در این حالت با جرائم تنفرآمیز مســتقلی روبه رو هستیم که نسبت به جرائم موازی با 
کیفرهای شــدیدتر همراه هستند. به طور مثال در نظام حقوقی بریتانیا با استناد به بخش های 
بیســت و هشــتم الی ســی و دوم »قانون جرم و بی نظمی« )مصوب 1998( اگر برخی جرائم 
خــاص )نه کلیه جرائم( مانند جرم تعرض )تهاجم(1 همراه با عامل مشــدِد نژادی یا مذهبی 
همراه باشــد نسبت به جرم تعرض ساده )که فاقد رکن پیش داوری یا تعصب نسبت به نژاد یا 
مذهب بزه دیده اســت( جرم مستقلی تلقی می شوند که با مجازات مجزا روبه رو خواهند شد 
)Walter & et al 2017: 37-38(. در این گروه از جرائم عامل تعصب یا پیش داوری نســبت 

به خصوصیت موردحمایت بزه دیده باید جهت تعیین عنوان مجرمانه مستقل احراز گردد.
از ســوی دیگر برخی قوانین کیفری به پیش بینی عناوین مجرمانه خاص با عنوان جرائم 
ناشی از نفرت نمی پردازند. در نظام های قانون گذاری این چنینی عامل تعصب یا پیش داوری 
در جرائــم به عنوان یک عامل تشــدید دهنده کیفر تلقی می شــود کــه در خصوص جرائم 

1. Assault
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مختلف قابلیت اعمال دارد؛ لذا با جرائم خاصی تحت عنوان جرائم ناشــی از نفرت روبه رو 
نیستیم بلکه جرائم ناشی از نفرت درواقع همان جرائم سنتی خواهند بود که مقام قضایی صرفًا 
به واســطه اعمال کیفیات مشدده قانونی در رابطه با آن ها به تعیین مجازات مشدد می پردازد. 
درنتیجه عامل پیش داوری و تعصب نســبت به خصوصیات اقلیتی بزه دیده می تواند در قالب 
کیفیات مشدده عام و خاص تحلیل گردد. اگر بپذیریم کیفیات مشدده عام کیفیاتی هستند 
که ناظر به جرم خاصی نیستند )مانند تعدد و تکرار جرم( می توان گفت در نظام های حقوقی 
رکن پیش داوری یا تعصب به عنوان یک عامل مشدده عام در نظر گرفته شده است. البته الزم 
به ذکر اســت که روش مرســوم در قانون گذاری آن است که معمواًل عوامل مشدده عام در 
بخــش کلیات قوانین کیفری جهت اعمال بر کلیه عناوین مجرمانه پیش بینی می شــوند. از 
ســوی دیگر می توان رکن تعصب یا پیش داوری نسبت به خصوصیات موردحمایت بزه دیده 
را به عنوان یک عامل مشــدده خاص نیز مطرح کرد. توضیح آنکه کیفیات مشــدده خاص 
کیفیاتی هســتند که فقط در جرم یا جرائم خاصی از قوانین کیفری باعث تشــدید مجازات 
مرتکب می شــوند1. از میان کیفیات تشدید خاص، کیفیات تشدید شخصی قائم به شخص 
اســت و با نگاه به وضعیت بزهکار )نه بزه دیده( به تشدید مجازات می پردازد؛ ولی کیفیات 
تشــدید نوعــی با توجه به نوع عمــل مجرمانه و شــرایط تحقق آن مطرح می شــوند )الهام و 
برهانی 1396 ج 2: 256(. در این صورت به نظر می رســد رکن تعصب یا پیش داوری نســبت به 
خصوصیت بزه دیده باید در قالب کیفیات مشدده عینی )نوعی( دسته بندی شود نه کیفیات 
مشــدده شخصی.2 برخالف کیفیات مشدده عام، مواد مرتبط با کیفیات مشدده خاص )که 
معمواًل در قســمت کلیات قوانین می آینــد( بالفاصله بعد از توصیــف عناوین مجرمانه در 
مــواد قانونی مربوطه مطرح می شــوند. ازاین رو در برخی نظام هــای حقوقی رکن تعصب یا 
پیش داوری به عنوان یکی از عوامل مشــدده خاص طبقه بندی شــده است. به نظر می رسد 
با توجه بــه اختالف دیدگاه در خصوص تعیین جرائمی که می توانند در قالب جرائم خاص 

1. به طور مثــال در نظام کیفری ایران در جرم کاله برداری کارمند بودن به عنوان یکی از کیفیات مشــدده خاص، 
باعث تشدید مجازات مرتکب می شود.

2. وجود انگیزه خاص از عوامل مشــدده شخصی؛ اما شخصیت بزه دیده )آسیب پذیری بزه دیده( ازجمله عوامل 
نوعی تشدید به حساب می آید.
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ناشــی از نفرت مطرح شــوند، بهترین راهکار قانون گذاری، پیش بینی عامل پیش داوری یا 
تعصب نســبت به خصوصیات اقلیتی بزه دیده آســیب پذیر به عنوان یک عامل مشدده باشد 

)روش دوم(.

3-3. حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی جرائم تنفرآمیز در پرتو آرای امام خمینی
یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از بزه دیدگان تراجنســی حمایت کیفری )اعم از ماهوی 
و شــکلی( در قالب آموزه های جرائم ناشــی از نفرت اســت. اینکه »هویت تراجنســیتی« 
به عنوان یکی از مؤلفه های حمایتی در بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت شایسته قانون گذاری 
باشــد بحث نسبتًا جدیدی اســت. ازآنجاکه افراد تراجنسی به واسطه شرایط جسمی و روانی 
مقتضی، در زمره بزه دیدگان آسیب پذیر طبقه بندی می شوند، الزم است با تکیه بر آموزه های 
بزه دیده شناســی حمایتی به تدوین گونه ای نظام قانون گذاری منصفانه در قبال این دســته از 
بزه دیدگان پرداخت. در حیطه قانون گذاری به نظر می رســد بهترین رویکرد تهیه سیاســت 
جنایــی حمایتــی افتراقی بر مبنای »تبعیــض مثبت و یا معکوس« در کنار سیاســت جنایی 
حمایتی عام باشد )حاجی تبار فیروزجایی 1390: 13(. درواقع با تمسک به این دکترین باید ضمن 
ترســیم سیاست جنایی تقنینی افتراقی )در قبال جرائم ناشــی از نفرت(، به حمایت بیشتر از 
افراد آسیب پذیر ازجمله افراد تراجنسی در قیاس با افراد فاقد اختالل هویت پرداخت. به نظر 
می رسد این رویه همســو با »اصل تناسب جرم و مجازات« باشد. شایان ذکر است مبارزه با 
جرائم ناشی از نفرت علیه بزه دیدگان تراجنسی اصواًل نیازمند توجه به دو رکن کلیدی فرآیند 
قانون گذاری اســت. نخســت آنکه باید جرائم ناشــی از نفرت علیه تراجنسی ها به رسمیت 
شــناخته شود و دوم آنکه ضمانت اجرای کیفری، در تناسب با ابعاد مخرب جرائم ناشی از 
نفرت باشد. در این رابطه نگارندگان معتقدند سیاست جنایی تقنینی )قانون گذارانه( متناسب 
با جرائم ناشی از نفرت علیه افراد تراجنسی نمی تواند در قالب »حمایت کیفری ساده« باشد 
بلکه باید در قالبی مرکب از »حمایت کیفری تشــدیدی« و »حمایت کیفری افتراقی )ویژه 
یا فرق گذار(« باشــد. حمایت کیفری تشــدیدی برخالف حمایت کیفری ساده با تشدید 
کید بر خصوصیات بزه دیده، گونه ای تشدید عینی  ضمانت اجرا همراه اســت که به واسطه تأ
خواهد بود و حمایت کیفری افتراقی ناظر بر وضعیت آســیب شناسانه بزه دیده بوده و نوعی 
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حمایت کیفری فرق گذار تلقی می شــود )رایجیان 1390 :84-81(. در واکنش به ارتکاب جرم 
ناشی از نفرت، اگر مرتکب با عنایت به تراجنسی بودن این دسته افراد و صرفًا به دلیل تعصب 
و پیــش داوری توأم با نفرت، به ارتــکاب رفتار مجرمانه علیه این گروه از بزه دیدگان بپردازد، 
سزاوار واکنش شدیدتری نســبت به ارتکاب همان جرم علیه افراد عادی است. به طور مثال 
جــرم توهین درصورتی که توأم با نفرت از وضعیت تراجنســی باشــد در قیاس با جرم توهین 
ساده )که فاقد عنصر پیش داوری و نفرت است( سزاوار کیفر شدیدتری است. اگر بپذیریم 
حمایت کیفری تشــدیدی در کنار حمایت کیفری افتراقی در ابعاد گفته شده نوعی حمایت 
کیفری ماهوی اســت بدون تردید الزم است حمایت از بزه دیدگان تراجنسی در قالب نوعی 
حمایت کیفری شــکلی نیز محقق شود. در این خصوص برخالف حمایت کیفری ماهوی، 
حمایت از بزه دیده تراجنسی محور دادرسی های پسابزه دیدگی قرار می گیرد. به نظر می رسد 
در خصوص بزه دیدگان تراجنســی حمایت کیفری شــکلی نیز باید به صورت افتراقی اعمال 
گردد. هدف از این نوع قانون گذاری آن اســت که نوعی سیاســت کیفــری بزه دیده مدار 

شکل گیرد که به حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر بپردازد.
درنهایت شایســته اســت قانون گذار در راســتای تحکیم ارزش ها و آرمان های انسانی، 
برخــی خصوصیات و ویژگی های اقلیتی بزه دیدگان را در قســمت کلیــات قانون مجازات 
اســالمی موردحمایت قانونی قرار دهد. در این رابطه نگارندگان متمایل به قانون گذاری در 
قالب حمایت کیفری تشــدیدی و البته افتراقی در ابعاد ماهوی و شــکلی هستند )پیش بینی 
نفــرت از خصوصیات اقلیتی به عنوان کیفیات عام مشــدده جرم نــه جرم انگاری رفتارهای 
خاص تنفرآمیز(. با توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی الزم است قانون گذار 
کیفری در قانون مجازات اسالمی »وضعیت تراجنسی« را به عنوان یک خصوصیت نیازمند 
حمایت قانونی در جرائم ناشی از نفرت مورد شناسایی قرار دهد، بدین صورت که هر جرمی 
که برخاســته از پیش داوری یا تعصب و نفرت نســبت به بزه دیده تراجنســی باشد )در قیاس 
با جرائم فاقد این رکن( با تشــدید مجازات روبه رو گردد. در این خصوص سیاســت جنایی 
تقنینی موردبحث با دیدگاه و اندیشــه امام خمینی منطبق است. چراکه بر اساس اندیشه امام 
خمینی انســان بماهو انســان ارزشمند اســت. این مســئله از این نظر حائز اهمیت است که 
دیــدگاه امام خمینی )به ویژه در تحریرالوســیله( مهم ترین منبع فقهــی تدوین قوانین کیفری 
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نظام حقوقی ایران به شــمار می رود. ضمن آنکه این گونه قانون گذاری عالوه بر همسویی با 
تحوالت حقوق بشری با رویکرد پیشگیرانه قوانین کیفری و البته نظم اجتماعی نیز همخوانی 

حداکثری دارد.

4. نتیجه گیری
وضعیــت تراجنســی گونــه ای وضعیــت آسیب شناســانه در بزه دیدگانــی خاص بــا عنوان 
ترنس سکشــوال اســت که به واسطه آســیب پذیر بودن آن ها الزم اســت در قالب آموزه های 
جرائم ناشــی از نفرت موردحمایت قانونی قرار گیرد. البته در نظام حقوقی ایران با توجه به 
مبانی فقهی برخالف بسیاری از نظام های کیفری، تمامی گروه های تشکیل دهنده وضعیت 
تراجنســیتی قانونی و شرعی به حســاب نمی آیند؛ اما بدون تردید وضعیت تراجنسی با جواز 
و تأیید خاص فقهی روبه روســت. بااین حال در نظام کیفری کنونی، بزه دیدگان تراجنســی 
به عنوان بزه دیدگان آســیب پذیر مورد شناســایی قرار نگرفته انــد. بنیادی ترین گام در جهت 
حمایت از تراجنســی ها در آموزه های فقهی جواز تغییر جنسیت ایشان از سوی برخی فقهای 
امامیــه ازجمله امام خمینی اســت. ایــن نوع واکنش به وضعیت تراجنســی در کنار مکتب 
کید دارد در حقیقت  انسان شناختی امام خمینی که همواره به ابعاد و شئون مختلف انسانی تأ
تأیید امکان حمایت تقنینی از این گروه از افراد آســیب پذیر اســت. با توجه به مبانی فقهی 
حاکم بر نظام حقوقی ایران که برگرفته از آراء و اندیشه های امام خمینی است می توان گفت 
دیدگاه امام خمینی در کتب و آثار مختلف ازجمله تحریرالوســیله و سیره عملی ایشان مؤید 
چنین رویکردی اســت. درواقع دیدگاه امام خمینی با اتخاذ رویکرد تســامح صفر نسبت به 
تراجنسی ها همخوانی ندارد؛ بلکه رویکرد امام خمینی در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری 
از تراجنســی ها و مســاعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی 
می تواند از تجویز تغییر جنســیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی 
تســری یابد؛ چراکه تراجنســی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه )و بی گنــاه( یا به تعبیری دقیق تر 
»بزه دیده پنهان« به حســاب می آیند که بزه دیدگان آن ها ناشــی از شرایط خاص آن هاست. 
درصورتی که بپذیریم جرم ناشی از نفرت جرمی است که برخاسته از پیش داوری یا تعصب 
نســبت به خصوصیات )موردحمایت( بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، هویت 
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تراجنســیتی باشــد، با توجه به اینکه وضعیت تراجنســی کلیدی ترین محور تشــکیل دهنده 
اوصاف تراجنســیتی اســت، بدون تردید باید در قبال این دسته از بزه دیدگان سیاست جنایی 
تقنینــی افتراقی اعمال گردد. ازجمله متداول ترین مدل های سیاســت گذاری قانونی در این 
حیطه، می توان روش تشــدید مجازات و جرم انگاری مستقل رفتارهای ناشی از نفرت را نام 
برد که تکیه بر روش اول نسبت به جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی ها ارجح است. در این رابطه 
الزم است سیاست جنایی تقنینی افتراقی در قالب حمایت کیفری ماهوی و حمایت کیفری 
شــکلی پیش بینی شود که بر این اســاس حمایت کیفری ماهوی از بزه دیدگان تراجنسی در 
جرائــم ناشــی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشــدیدی خواهد بود. بــا توجه به ماهیت 
حمایت کیفری تشــدیدی گفته شــده که برخاســته از وضعیت بزه دیده اســت )نه بزهکار( 
باید گفت حمایت کیفری تشــدیدی اخیر مبتنی بر گونه ای تشدید عینی است نه شخصی. 
در صورت اعمــال رویکرد اخیر، در عمل نظام کیفری می تواند بــا رفتارهای تنفرآمیز علیه 
بزه دیدگان تراجنســی برخوردی متناسب داشته باشد. درنتیجه در صورت تکیه بر اندیشه امام 
خمینی و مبانی قانون گذاری در نظام عدالت کیفری ایران، حمایت از بزه دیدگان تراجنســی 
)به ویژه در جرائم ناشــی از نفرت( امری ممکن و ضروری است که متولیان کیفری باید در 

قالب حمایت افتراقی به این امر نگاه ویژه داشته باشند.
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