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 دگرگًَی جٌسیتی ٍ ابْبهبت حقَقی ٍ کیفری فرارٍی آى
 

 2 داٍریبر علی هحود، 1 زادُ یهصطف یدُفر

 لكن الولل ث٘ي ٍاحس آظاز زاًكگبُ ، قٌبؾٖ رطم ٍ رعا اضقس وبضقٌبؾٖ زاًكزَٕ  5

 لكن الولل ث٘ي ٍاحس آظاز زاًكگبُ ، حمَق ٍ فمِ گطٍُ اؾتبزٗبض 2

 

 چکیدُ

تطٗي اتفبلبت فهط هقبنط اؾت وِ  تط، تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظ هطز ثِ ظى ٗب ثبلقىؽ، ٗىٖ اظ هْن فجبضتٖ ؾبزُزگطگًَٖ رٌؿٖ ٍ ثِ 

وٌس ٍ آحبض ارتوبفٖ، فطٌّگٖ ٍ حمَلٖ فطاٍاًٖ زض پٖ زاضز. پػٍّكگط زض  زض نَضت اًزبم، ظًسگٖ فطز ضا زچبض تحَلٖ فؾ٘ن هٖ

ّبٕ قطفٖ ٍ آحبض و٘فطٕ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت  ز ثِ لَاً٘ي، همطضات ٍ زٗسگبُوٌس ظًسگٖ حمَلٖ فطز ضا ثب اؾتٌب اٗي تحم٘ك، تالـ هٖ

 ضا ٍتحل٘ل لطاض زازُ ٍ ظًسگٖ حمَلٖ فطز ضا اظ ًگبُ رعاٖٗ ٍ و٘فطٕ ثطضؾٖ وٌس .اظرولِ ًتبٗذ پػٍّف شوط قسُ ضا هَضز تزعِٗ

اٗظ السام ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ حوبٗت اظ إ زض ظهٌِ٘ لبًًَوٌس وطزى ًحَُ ٍ قط گًَِ ههَثِ وِ ّ٘چ ث٘بى وطزاٌٗگًَِ هٖ تَاى 

 ث٘وبضاى اذتالل َّٗت رٌؿٖ،زضحمَق زاذلٖ ٍرَز ًساضزٍزضاٗي ظهٌِ٘ ذأل لبًًَٖ وبهالً هلوَؼ اؾت.

 

 .و٘فطٕ آحبض حمَلٖ؛ آحبض ؾىؿَال؛ تطًؽ افطاز رٌؿ٘تٖ؛ زگطگًَّٖبی کلیدی:  ٍاشُ
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 هقدهِ: .1

ّبٕ پعقىٖ ٍ حموَلٖ   هط حبضط اؾت وِ ثطضؾٖ هؿبئل آى اظ رٌجِهؿئلِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظرولِ هجبحج هؿتحسث حمَلٖ ف

علجس تب لَاً٘ي ٍ احىبم هطثَط ثوِ آى   ً٘ع حبئع اّو٘ت اؾت ٍ ثب آحبض ٍ تجقبت فطاٍاًٖ وِ اٗي هَضَؿ زاضز وَقف فطاٍاًٖ ضا هٖ

ي هَضَؿ، ًگبضًوسُ زض پوٖ   ّبٕ حمَلٖ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ فمساى ًم لبًًَٖ زض اٗ هكرم قَز. ثب تَرِ ثِ ضطٍضت ثطضؾٖ رٌجِ

آى اؾت هكرم ؾبظز وِ پؽ اظ اًزبم فول تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، اظ زٗسگبُ حمَلٖ ظًسگٖ فوطزٕ ٍ ارتووبفٖ قورم زچوبض چوِ      

فٌَاى ًوًَِ، ٍضق٘ت ًىبح ٍ آحبض ًبقوٖ اظ آى هبًٌوس هْطٗوِ،     تحَالتٖ گكتِ ٍ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت چِ ًتبٗزٖ زضثط ذَاّس زاقت. ثِ

چٌ٘ي هجبحج رعاٖٗ ٍ و٘فطٕ وِ فطز لجول اظ تغ٘٘وط رٌؿو٘ت     ّن،زّس  اظ عطف٘ي تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هٖ وِ ٗىٖ فسُ ٍ ... ٌّگبهٖ

تَاى ثوِ زٗوِ، لهوبل،     ثساى زضگ٘ط ثَزُ اؾت ثقس اظ فول تغ٘٘ط رٌؿ٘ت چِ ؾطًَقتٖ ذَاّس زاقت زض ظهٌِ٘ اهَض و٘فطٕ هٖ

 حسٍز ٍ ؾبٗط هؿبئل هغطٍحِ پطزاذت.

ِ     ضؾس هٌبثـ ٍ وتجٖ وِ ثِ ثِ ًؾط هٖ اًوس هحوسٍز    ثطضؾٖ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ ٍضق٘ت حمَلٖ افوطاز تغ٘٘وط رٌؿو٘ت زازُ پطزاذتو

ّوبٕ اذ٘وط    ٍلٖ زض ؾبل 5ضٍز. قسُ وِ اظ چٌس ؾغط فطاتط ًوٖ نَضت ذالنِ ثِ آى اقبضُ ثبقٌس. زض وتت حمَق ذبًَازُ گبّٖ ثِ

 ِ ٖ  –مْوٖ  تغ٘٘وط رٌؿو٘ت اظ هٌؾوط ف   »قوسُ اؾوت ووِ اظرولوِ:      چٌسٗي ضؾبلِ زض اٗي ثبة ًَقوت االؾوالم   اظ حزوت  2«حموَل

ِ   »هحوسهْسٕ وطٗوٖ ً٘ب،  تغ٘٘وط  »اظ ؾو٘س هْوسٕ ثْكوتٖ ٍ     3«ثطضؾٖ احىبم ٍ آحبض تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زض فموِ ٍ حموَق هَضوَف

ّوب ث٘كوتط ثوِ رٌجوِ فمْوٖ هَضوَؿ        اظ هٌهَض ؾل٘وٖ فط وِ ّوگٖ ثب تَرِ ثِ هطاوع ًگوبضـ آى  4«رٌؿ٘ت ٍ حىن فمْٖ آى

ًَفٖ ثب هَضَؿ اضتجوبط زاضًوس ثوِ چوبح      هَضَؿ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، چٌسٗي همبلِ ثب فٌبٍٗي هرتلف وِ ثِاًس... زض ذهَل  پطزاذتِ

ِ   ّبٖٗ وِ ثِ ثطضؾٖ آحبض فمْٖ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت پطزاذتِ ًبهِ ضؾ٘سُ اؾت ّوچٌ٘ي پبٗبى إ  اًس ٍرَز زاضز ٍلٖ ّ٘چ هٌجـ ٗوب همبلو

اض زّس ٍ ثِ اٗوي هؿوبئل ٍ هكوىالت ثاوطزاظز ٍروَز ًوساضز ٍ       نَضت ذبل اثْبهبت حمَلٖ ٍ و٘فطٕ آى ضا هَضزثطضؾٖ لط وِ ثِ

ّبٕ نَضت گطفتِ ث٘كوتط اظًؾوط فمْوٖ ٍ قوطفٖ ثوِ هَضوَؿ        تحم٘مٖ زض اٗي ظهٌِ٘ نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ تحم٘مبت ٍ پػٍّف

 اًس. پطزاذتِ

 رٍش تحقیق: .2

تٖ ٍ هطارقوِ ثوِ هحوبون ٍ هغبلقوِ     ّبٕ اٌٗتطً ضٍـ تحم٘ك، ضٍقٖ تحل٘لٖ ٍ تَن٘فٖ اؾت وِ ثب هغبلقِ وتت، همبالت، ؾبٗت

 ّبٖٗ زض اٗي ذهَل ٍ هكبٍضُ ثب اؾبت٘س ٍ پعقىبى هترهم نَضت گطفتِ اؾت. پطًٍسُ

 :ّبی تحقیق فرضیِ 1.2

 ٖتَاى ثِ توثح٘ط   اثْبهبت حمَلٖ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، قبهل ثغالى فمس ًىبح، ؾمَط فسُ ٍ ... ثَزُ ٍ اظ آحبض رعاٖٗ آى ً٘ع ه

 بل، زِٗ ٍ تقعٗطات اقبضُ وطز.تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زض حسٍز، له

 وٌس وِ زض غ٘وبة   ّب ضا زؾترَـ تغ٘٘ط هٖ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زض ثطذٖ اظ حمَق ارتوبفٖ ٍ ؾ٘بؾٖ تثح٘طگصاض ثَزُ ٍ آى

 همطضات ذبل، حىن اٗي هَاضز ثبٗس ثب هطارقِ ثِ هجبًٖ فمْٖ ٍ انَل ولٖ حمَلٖ اؾترطاد گطزز.

                                                           
 37. ثطإ ًوًَِ: ؾ٘سحؿ٘ي نفبٖٗ، اؾساهلل اهبهٖ، حمَق ذبًَازُ، ل 5
 . زفبؿ قسُ زض حَظُ فلوِ٘ لن2
 .5385، پبٗبى ًبهِ وبضقٌبؾٖ اضقس، زاًكگبُ لن، زاًكىسُ الْ٘بت ٍ هقبضف اؾالهٖ، «ٍ حىن فمْٖ آىتغ٘٘ط رٌؿ٘ت ». ؾ٘س هْسٕ ثْكتٖ. 3
 .5386، پبٗبى ًبهِ وبضقٌبؾٖ اضقس، زاًكگبُ تْطاى، گطٍُ فمِ قبفقٖ، «تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ احىبم فمْٖ آى». هٌهَض ؾل٘وٖ فط، 4
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 هالن تقلك تىل٘ف ثط اٍ اؾت. زض تىبل٘ف حمَلٖ ٍ و٘فطٕ، ٍضق٘ت وًٌَٖ قرم 

 آحبر حقَقی تغییر جٌسیت: .3

 :تغییر جٌسیت ٍ هسبئل هرتبط بب ًکبح 3.1

 :اذى ٍ رضبیت زٍجیي در تغییر جٌسیت طرف هقببل 1.1.3

فمْب هقتمسًس السام ثِ چٌ٘ي وبضٕ ثسٍى اربظُ قَّط، اگط هعاحن حك قَّط، اظ لج٘ل لصت ثطزى اظ اٍ ٍ هبًٌس آى ثبقس، ذطٍد اظ 

اؾت ٍ ًكَظ ثِ حىن اٗي آِٗ حطام اؾت.)ٍٓالالَّتِٖ تَرَوبفوَىَ ًوكووَظّٓٔيَّ فَقِؾوؤَّيَّ...     « ًكَظ»فت قَّط ٍ زاذل قسى زض فٌَاى اعب

ثط اؾبؼ فطهبٗف پ٘بهجط، اگط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هعاحن حك قَّط ثبقس ًكَظ ٍ حطام اؾوت؛ ظٗوطا ظى ثوب    ّوچٌ٘ي ،   34)ًؿبء آِٗ 

وٌس، ّوچٌبى وِ اگط ظى ثب ق٘ط زازى ثِ وؿٖ، ثط قَّطـ تَؾظ اٗي وبض حطام قَز ّو٘ي  هٌـ هٖ اٗي وبض ذَزـ ضا اظ قَّط

 حىن ضا زاضز.

اٌٗىِ زض قجٖ وِ ث٘تَتِ ثب ظى  وِ هٌبفبت ثب حك ظى زاقتِ ثبقس، ربٗع ً٘ؿت. هخل ّوچٌ٘ي السام قَّط ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍلتٖ

اٗي نَضت تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثِ ًحَ هغلك ثط هطز ربٗع ً٘ؿوت؛ ظٗوطا حوك ظى    ثط هطز ٍارت اؾت السام ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت وٌس زض 

عَض وِ عالق ربٗع اؾت، تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ّن ربٗع اؾوت ٍ اٗوي زض    قَز. هگط اٌٗىِ زض تَرِ٘ اٗي هؿئلِ ثگَٗ٘ن ّوبى ضبٗـ هٖ

ٌؿ٘ت، اگوط هوعاحن ثوب حوك     تَاى گفت: ثطإ ظى ٍ هطز تغ٘٘ط ر نَضتٖ اؾت وِ ضطٍضت اٗي تغ٘٘ط ضا اٗزبة وٌس. زضًْبٗت هٖ

 ٗىسٗگط ٗب ضبٗـ وٌٌسُ آى ثبقس ربٗع ً٘ؿت.

 :تأحیر تغییر جٌسیت بر علقِ ًکبح  2.1.3

هؿئلِ هْن زض ضاثغِ ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اٗي اؾت وِ اگط ٗىٖ اظ ظٍر٘ي ٗب ّط زٍ رٌؿ٘ت ذَز ضا تغ٘٘وط زٌّوس ٍضوق٘ت اظزٍاد    

قسُ ٍ ثبٗس نو٘غِ عوالق ثو٘ي     ّب ثبعل َز ثبلٖ اؾت؟ ٗب اظزٍاد آىّب ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟آٗب اظزٍاد ّوچٌبى ثِ حبل ذ آى

 ّب ربضٕ قَز؟ آى

 :تغییر جٌسیت یکی از زٍجیي  1.2.1.3

اًس:اگط هطزٕ ظًٖ ضا تعٍٗذ وٌس ٍ ؾاؽ رٌؽ ظى تغ٘٘ط پ٘سا وٌس ٍ هطز قَز، اظ ٍلوت تغ٘٘وط    اهبم ذوٌٖ٘ زض اٗي ظهٌِ٘ فطهَزُ

قسى ظى ثِ هوطز هوىوي ً٘ؿوت     ًؾط زاضًس. چَى ثقس اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ تجسٗل بقتوبم فمْب ثط اٗي هغلت اتف5تعٍٗذ ثبعل اؾت.

وِ ظٍر٘ت ثبلٖ ثبقس ٍ اهىبى ثمبٕ ًىبح ٍرَز ًساضز، چطاوِ اظزٍاد هطز ثب هطز ٍ ظى ثب هوبحل ذَز اظ ًؾط اؾالم ٍ لبًَى هوسًٖ  

، 5522، 5524طزز.زض لبًَى هوسًٖ ً٘وع هوبزُ    گ اٗطاى هكطٍؿ ً٘ؿت؛ ثٌبثطاٗي، اظزٍاد ثِ ذبعط ثبلٖ ًجَزى هَضَفف هٌحل هٖ

ِ »آهسُ اؾت:  5667فٌَاى ًوًَِ زض هبزُ  ثِ لعٍم اذتالف رٌؽ زض اظزٍاد تثو٘س زاضز ثِ 5667 ٕ  تق٘٘ي ظى ٍ قَّط ثو ووِ   ًحوَ

تَاى فالٍُ ثط فمِ اؾوالهٖ   زض تثٗ٘س آى هٖ«ٗه اظ عطف٘ي زض قرم عطف زٗگط قجِْ ًجبقس قطط نحت ًىبح اؾت. ثطإ ّ٘چ

رٌؽ ثطذالف ًؾن فوَهٖ ٍ اذالق حؿوٌِ اؾوت.ّطچٌس ووِ     ثِ فطف ٍ فبزت هؿلّن اؾتٌبز وطز ٍ گفت ثمبء اظزٍاد ث٘ي زٍ ّن

ثٌبثطاٗي اگط زض ذالل هست فمس، قطط هصوَض هٌتفٖ گطزز، فمس هٌفؿود  2رٌؽ ٍرَز ًساضز. هبزُ نطٗحٖ ثط ثغالى ًىبح زٍ ّن

 قَز.   هٖ

                                                           
 3ِ ، هؿثل485، ل 4، د 5372هَؾَٕ ذوٌٖ٘، تطروِ اؾالهٖ، . 5
 535، ل 5386. هَؾَٕ ثزٌَضزٕ، 2
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ٗه قرهٖ ذٌخٖ )زٍرٌؿٖ  وِ رٌجِ هطزٕ ٗب ظًٖ اٍ غبلت اؾت ثب قرم زٗگوطٕ اظ   تَاى فطو وطز وِ هٖاظ ؾَٕ زٗگط ، 

زّس، آحبض تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، ثطفوطو   هطٍضظهبى زض احط تحَالتٖ وِ زض ٍضـ رؿوٖ اٍ ضٍٕ هٖ وٌس ٍلٖ ثِ رٌؽ هربلف اظزٍاد هٖ

نوَضت اذوتالف روٌؽ ووِ      س ٍ ثوسٗي ٗبثو  وِ اهىبى زاقتِ ثبقس زض اٍ آقىبض قَز ٍ ثب ٗه فول رطاحٖ، تغ٘٘ط رٌؿ٘ت تحمك 

ٖ  ٌّگبم فمس ًىبح ٍرَز زاقتِ اظ ث٘ي ثطٍز.زض اٗي نَضت ؾؤال اٗي اؾت وِ آٗب اظزٍارٖ وِ نح٘حبً ثؿتِ قوَز؟   قسُ، ثبعل هو

ضٍ ًىوبح ثوب    قسُ: چَى اذتالف رٌؽ ضا ّن ٌّگبم فمس ٍ ّن زٍضاى ظًبقَٖٗ ثبٗس قطط نحت ًىبح ثساً٘ن اظاٗي زض رَاة گفتِ

ٌؿ٘ت ثبعل ذَاّس قس.ظٗطا اگط ذٌخٖ عجك غبلج٘وت فالئون ؽوبّطٕ رٌؿو٘تٖ الوسام ثوِ اظزٍاد وٌوس ٍ ثقوس پعقوه          تغ٘٘ط ر

هترهم اٍ ضا ثِ رٌؽ زٗگطٕ هلحك وٌس، ضٍقي اؾت وِ اٍ زض تكر٘م فالئن غبلت اقتجبُ وطزُ ٍ ًىبح اٍ ثوِ زل٘ول اقوتجبُ    

ٗس تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ضا ثط اؾبؼ ًؾط وبضقٌبؼ احطاظ ٍ حىن ثِ زض تكر٘م رٌؿ٘ت ذَز ثبعل اؾت. الجتِ اٗي زازگبُ اؾت وِ ثب

 5ثغالى ًىبح اظ تبضٗد تحمك تغ٘٘ط رٌؿ٘ت وٌس.

 تغییر جٌسیت زٍجِ ٍ پرداخت هْریِ: 2.3

زاًوس ؾوؤال اٗوي     ثب تَرِ ثِ هفبز لبًَى هسًٖ اٗطاى زض نَضت فسم تق٘٘ي هْط ثِ ٌّگبم فمس ًىبح، ظى ضا هؿتحك هْطالوخل هٖ

ظى ثقس اظ اظزٍاد تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زّس آٗب هؿتحك هْطِٗ اؾت؟زض اٗي هَضز چٌس ًؾط هتفبٍت هتهَض اؾوت ووِ زض   اؾت وِ اگط 

 : آًْب اقبضُ هٖ قَزشٗل ثِ 

 ًًؾطِٗ فسم لعٍم پطزاذت هْطِٗ هغلمب 

 ًًؾطِٗ لعٍم پطزاذت ول هْطِٗ هغلمب 

 ٖلعٍم پطزاذت ول هْطِٗ زض نَضت ًعزٗىٖ ٍ تٌه٘ف آى زض غ٘ط ًعزٗى 

 َعَض هغلك زض نَضت فسم وؿت ضضبٗت قَّط ط هْط ثِؾم 

 

 ًظریِ عدم لسٍم پرداخت هْریِ هطلقبً  1.2.3

اؾتسالل هقتمسٗي ثِ اٗي ًؾطِٗ ثب تَرِ ثِ لفؼ هغلمبً اٗي اؾت وِ چِ زذَل قسُ ثبقس، چِ ًكسُ ثبقوس پطزاذوت هْطٗوِ ثوِ     

ٖ فٌَاى  ظٍرِ الظم ً٘ؿت. چَى حم٘مت اظزٍاد اٗي اؾت وِ هْطِٗ ثِ ثبقوس ٍ لوصا    حوي )فَو  زض همبثل وبث٘ي ظى ٗب )ثضـ  هو

ٖ   قَز. پؽ حوي ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ظٍرِ هَرت اًفؿبخ اٗي هقبٍضِ هٖ گوطزز ٍ زض ٍضوق٘ت رسٗوس ظٍد     ربٕ اٍل ذوَزـ ثطهو

ٗب فَو تقْسٕ ثِ پطزاذت هْطِٗ ًرَاّس زاقت ٍ اگط پ٘ف اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ظى هطز هْطِٗ ضا ثِ اٍ پطزاذت وطزُ ثبقس هْطِٗ 

 2قَز. آى ثِ ظٍد ثطگطزاًسُ هٖ

 ًظریِ لسٍم پرداخت کل هْریِ هطلقبً 2.2.3

ٖ   لبئل٘ي ثِ اٗي ًؾطِٗ هقتمسًس چِ زذَل قسُ ثبقس چِ ًكسُ ثبقس هْطِٗ ثِ گ٘وطز. ثوِ زل٘ول اٌٗىوِ      عَض وبهل ثِ ظى تقلوك هو

اظزٍاد ٍ چ٘عٕ اؾت ثطإ ظٍروِ افوعٍى   عَض وِ لجالً شوط قس، حم٘مت هْطِٗ ٗه اهط افتجبضٕ اؾت ٍ فطؿ ثط انل ٍ شات  ّوبى

وٌس وِ  تَاًس ّطگًَِ تهطف زض آى ثٌوبٗس ٍ همتضبٕ لبفسُ اؾتهحبة اٗزبة هٖ ثط ظٍر٘ت ٍ ظٍرِ هبله ول هْطِٗ اؾت ٍ هٖ

هْطِٗ حتٖ ثقس اظ ثغالى فمس ثِ ؾجت تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثِ هبلى٘ت ظى ثبلٖ ثوبًوس. ثوسٍى تفوبٍت زض ثو٘ي تووبم آى ٗوب ً٘ووٖ اظ        

فطهبٌٗوس:اگط ظًوٖ ثوب هوطزٕ اظزٍاد وٌوس ٍ       اًس ٍ هٖ تط زاًؿتِ ي ًؾطِٗ هرتبض اهبم ذوٌٖ٘ اؾت ٍ اٗكبى اٗي زٗسگبُ ضا لَٕآى.اٗ

                                                           
 37-38، ل 5، د 5386. اهبهٖ، نفبٖٗ، 5
 536، ل 5386. هَؾَٕ ثزٌَضزٕ، 2
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ؾاؽ رٌؽ ظى تغ٘٘ط پ٘سا وٌس، اظ ٍلت تغ٘٘ط تعٍٗذ ثبعل اؾت؛ ٍ اگط لجل اظ تغ٘٘ط ثِ اٍ زذَل ووطزُ ثبقوس تووبم هْوط ثوط اٍ      

 5ْط ٗب توبم آى ثط هطز ٍارت اؾت؟ زض آى اقىبل اؾت ٍ اقجِ، توبم هْط اؾت.ٍارت اؾت؛ ٍ آٗب ثب فسم زذَل، ًهف ه

 لسٍم پرداخت کل هْریِ در صَرت ًسدیکی ٍ تٌصیف آى در غیرًسدیکی 3.2.3

زذَل ظٍرِ، اٗي اؾت وِ اگط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثقس اظ ًعزٗىوٖ ٍ زذوَل ثبقوس، تووبم هْوط       ًؾطِٗ تفه٘لٖ پ٘طاهَى زذَل ٍ فسم

قَز ٍ احت٘بط آى اؾت وِ زٍ عطف ههبلحِ وٌٌس.زل٘ل  ٘ف اظ ًعزٗىٖ ٍ زذَل ثبقس، ًهف آى ٍارت هٖقَز ٍ اگط پ ٍارت هٖ

هقتمسٗي ثِ اٗي ًؾطِٗ ضٍاٗبت هقتجط ٍ فتَإ فمْبٕ اؾالم ٍ ً٘ع لبًَى هسًٖ اٗطاى اؾت وِ زض توبم هَاضز ٍرَة ول هْطٗوِ ضا  

نح٘حِ ظٗبزٕ زض اٗي ضاثغِ ث٘بى قسُ وِ ّوگٖ هَٗس اٗي هَضوَؿ  ثبقس. ضٍاٗبت  زاًس ٍ هؤٗس اٗي هغلت هٖ هٌَط ثِ زذَل هٖ

إشا التمٖ الرتبًبى ٍرت " فطهبٌٗس: الؿالم اؾت وِ هٖ ثبقس. اظ رولِ اٗي ضٍاٗبت:نح٘حِ حفم ثي ثرتطٕ اظ اهبم نبزق فلِ٘ هٖ

ًَ  گبُ زاذل قَز، هْط ٍفسُ ٍ غؿل ٍارت هٖ ّطگبُ ثِ اًساظُ ذتٌِ "الوْط ٍ القسٓ ٍ الغؿل نوح٘حِ زاٍز ثوي ؾوطحبى اظ     2س.قو

ّطگبُ زذوَل نوَضت گ٘وطز،    "إشا أٍلزِ فمس ٍرت الغؿل ٍ الزلس ٍ الطرن ٍ ٍرت الوْط"فطهبٌٗس: الؿالم وِ هٖ اهبم نبزق فلِ٘

 3قًَس. غؿل، تبظٗبًِ، ؾٌگؿبض ٍ هْط ٍارت هٖ

وٌٌس زضٍالـ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت لجل اظ  ا ًفٖ ًوٖثٌبثطاٗي، ضٍاٗبت هصوَض، فسم اؾتمطاض توبم هْط ثب غ٘ط زذَل هبًٌس تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ض

ثب تَرِ ثِ آًچِ گصقوت، چٌبًچوِ زذوَل نوَضت ًگطفتوِ ثبقوس ٍ       4ًعزٗىٖ فبهلٖ اؾت ثطإ ٍرَة ً٘وٖ اظ هْطِٗ ًِ ول آى.

قسُ ثبقس، پطزاذت ول هْطِٗ الظم ًرَاّس ثَز ثلىِ هوطز هَؽوف اؾوت     ٍاؾغِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ث٘ي ظى ٍ قَّط رساٖٗ حبنل ثِ

 تط ثبقس. ضؾس لبئل قسى ثِ اٗي ًؾطِٗ تفه٘لٖ ثِ نَاة ًعزٗه ْطِٗ ضا ثِ ظٍرِ ذَٗف ثاطزاظز. ثِ ًؾط هًٖهف ه

 صَرت هطلق در صَرت عدم کسب رضبیت ضَّر سقَط هْر بِ. 4.2.3

قسُ  قَز هغلمبً چِ زذَل چ٘عٕ ثط قَّط الظم ًوٖ چٌبًچِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظ ؾَٕ ظى ٍ ثسٍى اربظُ قَّط نَضت ثگ٘طز؛ ّ٘چ

 ٖ پوطزاظز ثوِ    ثبقس چِ ًكسُ ثبقس.زالٗل هقتمسٗي ثِ اٗي ًؾطِٗ اٗي اؾت وِ قَّط السام ثِ اظزٍاد ًوَزُ ٍ هْطِٗ ضا ثِ ظٍرِ هو

ؾبظز، ٗوه ضوطض    ٍاؾغِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ذَز ضا اظ ظٍر٘ت ذبضد هٖ اٗي اه٘س ٍ ّسف وِ ّوؿطـ ثب اٍ ظًسگٖ وٌس. ٍلتٖ ظى ثِ

بهي آى اؾت؛ ثٌبثطاٗي اگط لجل اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هْطِٗ ضا زضٗبفت وطزُ ثبقس، ثبٗوس تووبم آى ضا   وٌس وِ ض هبلٖ ثط قَّط ٍاضز هٖ

ثِ قَّط هؿتطز گطزاًس ٍ اگط زضٗبفت ًىطزُ حك، زضٗبفت آى ضا ًساضز ٍ گوطفتي آى روبٗع ً٘ؿوت.اهب زض اقوىبل ثوِ اٗوي زل٘ول        

سافف قسُ اؾت ٍ اٗي اظ فَاهل ضوبى ً٘ؿت، اگطچِ لبئول  قسُ: ظى هبل قَّطـ ضا تلف ًىطزُ ثلىِ هبًـ ضؾ٘سى اٍ ثِ اّ گفتِ

وطزُ ثبقوس ٍ زض   ً٘ؿت تب ظى آى ضا تلف  هزطز فمس، هْط ثِ فْسُ قَّط آهسُ ٍ ظٍر٘ت هبل ثِ حطهت تىل٘فٖ آى ثكَٗن. ثلىِ ثِ

ّب پطزاذت ّووِ   ي نَضتؾجت فبضضٖ فطلٖ ً٘ؿت وِ تٌْب ثِ اذت٘بض قَّط اٗزبزقسُ ثبقس ٗب ثِ اذت٘بض ّط زٍ، ظٗطا زض توبم اٗ

هْط ضطٍضٕ اؾت چطاوِ هَضَؿ فمس زچبض اذتالل قسُ ًِ ذَز فمس ٍ ثٌب ثط همتضبٕ فمس؛ هبلى٘وت ظى ًؿوجت ثوِ ّووِ هْوط      

عَض هغلك ثبٗس توبم هْط ضا ثاطزاظز. ٍ چِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت لجل اظ زذَل اًزبم قوسُ   اؾت.زضًت٘زِ اٌٗىِ ٍرِ اٍل ٗقٌٖ قَّط ثِ

ٖ  چِ ظى اظ قَّطـ اربظُ گطفتِ ثبقس ٗب ًگطفتِ ثبقس لَٕثبقس ٗب ثقساظآى ٍ  قوسُ   ضؾوس ٍ اظ عوطف فمْوب ثطگعٗوسُ     تط ثِ ًؾط هو

 5اؾت.

                                                           
 3، م 485. ّوبى، ل 5

 4. ّوبى، ح 2
 5. ّوبى، ح 3
 .562، ل 5375. هؤهي لوٖ، 4
 .524، ل 5379ذطاظٕ،  .5
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اهب ًؾطِٗ حمَلساًبى زض اٗي ظهٌِ٘ هتفبٍت اؾت ٍ اگط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثقس اظ آه٘عـ اًزوبم قوَز، ثوب تَروِ ثوِ اٌٗىوِ اظلحوبػ        

تَاًٌس تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زٌّوس، چوَى ظًوسگٖ زض رٌؿو٘ت      ٘ي هطثَط هٖپعقىٖ فمظ افطاز زاضإ هكىل رٌؿٖ ثب تبئ٘س هترهه

هؤًج ثطإ ظٍرِ هكىل ثَزُ، السام ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت وطزُ اؾت.حبل اگط ثسٍى اعالؿ ظٍد اظ اٗي ٍضوـ ٍ ثوسٍى اشى اٍ تغ٘٘وط    

سُ اؾت زضًت٘زوِ اگوط   رٌؿ٘ت زازُ اؾت، حك هغبلجِ هْط ضا ًساضز؛ ظٗطا ثباعالؿ ًسازى ٍضق٘ت ذَز ثِ ظٍد هَرت فطٗت اٍ ق

ثرَاّس اظ ظٍد هغبلجِ هْط وٌس، ظٍد ً٘ع ثِ اؾتٌبز لبفسُ غطٍض، حك هطارقِ ثِ اٍ ضا ذَاّس زاقت ٍ ثوِ اؾوتٌبز تْوبتط، زٍ زٗوي     

 گطزز. عطف٘ي ًؿجت ثِ ٗىسٗگط ؾبلظ هٖ

ِ ظٍرِ اظ حك هغبلجِ توبم قَز ٍ ؽبّط اٗي اؾت و اگط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثب ضضبٗت ظٍد اًزبم قَز، ّطچٌس لبفسُ غطٍض حبون ًوٖ

هْط هتوتـ اؾت، ٍلٖ اٗي ؽبّط ثب ؾ٘طُ فمال هٌبفبت زاضز؛ ظٗطا ثط هجٌبٕ ؾ٘طُ فمال رٌؿ٘ت هؤًج ثِ فلوت توىو٘ي، هؿوتحك    

وِ زض فطو هَضزثحج، ذَاّبى هْط زض ظهبى هغبلجِ هصوط اؾت. ثٌبثطاٗي ثوب تَروِ ثوِ اٗوي ضٍاٗوت ٍ       زضٗبفت هْط اؾت زضحبلٖ

تَاى ًت٘زِ گطفت وِ زض اٗوي فوطو ظٍروِ      هجٌٖ ثط اٌٗىِ فمظ رٌؿ٘ت هؤًج هؿتحك زضٗبفت هْط اؾت، هٖؾ٘طُ هؿلن فمال

 5ؾبثك ٍ هطز فقلٖ حك زضٗبفت هْط اظ ظٍد ؾبثك ضا ًساضز.

 :تغییر جٌسیت ٍ هسئلِ عدُّ 3.3

لوَاً٘ي ضاروـ ثوِ آى ضا     5557توب   5556لبًَى هسًٖ اٗطاى زض ثحج عالق فٌَاًٖ ضا ثِ هؿئلِ فسُ اذتهبل زازُ ٍ عٖ هوَاز  

فسُّ فجبضت اؾت اظ هستٖ وِ تب اًمضبٕ آى ظًوٖ ووِ فموس ًىوبح اٍ     »وٌس:   ث٘بى ه5556ٖهخبل هبزُ ) فٌَاى هتصوط قسُ اؾت. ثِ

  5554زاًس ٍ هوبزُ )  عْطُ هٖ 3  فسُ عالق ٍ فؿد ًىبح ضا 5555ٍ هبزُ )«تَاًس قَّط زٗگط اذت٘بض وٌس. هٌحل قسُ اؾت ًوٖ

 ضٍظ ث٘بى وطزُ اؾت. 56هبُ ٍ  4ِ زض زائن ٍ چِ زض هٌمغـ ضا فسُّ ٍفبت چ

گطزز، آٗب پؽ اظ  حبل ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ ّطگبُ ظى تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زّس، اظ ظهبى تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، اظزٍاد ؾبثك اٍ ثبعل ٍ هٌحل هٖ

اضز؟ ٍ ٗب اگط رٌؽ ظى زض ظهبى فوسُ  تَاًس اظزٍاد وٌس ٗب اٌٗىِ ثبٗس فسُ ًگِ ز تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ ثغالى اظزٍاد ؾبثك، ثالفبنلِ هٖ

 زٍ احتوبل زض اٗي ظهٌِ٘ ٍرَز زاضز: قَز؟ اٍ تغ٘٘ط وٌس آٗب فسُ اٍ ؾبلظ هٖ

 .تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ّوبًٌس هطي ٍ عالق اؾت ٍ ً٘بظ ثِ فسُ زاضز، چَى غبٗت ٍ ّسف اظ فسُ ضفبٗت حطهت قَّط اؾت 

 ٖهطثَط ثوِ ظًوبى اؾوت ٍ توَّن ٍروَز آى ثوطإ       گطزز، چَى حىن فسُ اظ احىبم  تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ؾجت ؾمَط فسُ ه

 هطزاى ٍرَز ًساضز.  

ؾوبلظ   -حتوٖ ٍفوبت   -اـ تغ٘٘ط ٗبثس فوسُ  اگط رٌؽ ظى زض ظهبى فسُ فطهبٌٗس: اهبم ذوٌٖ٘ زض اٗي ظهٌِ٘ زض تحطٗط الَؾ٘لِ هٖ

ُ ثوسٍى تطزٗوس اظ   عَض هغلك )حتٖ فسُ ٍفبت  ٍاضح اؾت ظٗطا حىون فوس   زاقتي فسُ ثِ زل٘ل ؾبلظ قسى ٍرَة ًگ2ِگطزز. هٖ

وِ ظى تغ٘٘وط   ّب ٍارت اؾت ٍ احتوبل حجَت آى ثط هطزاى ٍرَز ًساضز.زضنَضتٖ احىبهٖ اؾت وِ اذتهبل ثِ ظًبى زاضز ٍ ثط آى

قَز ٍ هقٌب ًساضز وِ ثب اظ ث٘ي ضفتي هَضَؿ حىن ثبلٖ ثبقس. چٌبًىِ ؾبٗط احىبم ً٘ع ثوب   رٌؿ٘ت ثسّس اظ هَضَؿ حىن ذبضد هٖ

ثب تَرِ ثِ .هبًٌس؛ هبًٌس حطهت ًگبُ وطزى ثِ اٍ ٍ ٍرَة پَقف ثط اٍ )ظى تغ٘٘ط زازُ ثِ هطز  بى ثبلٖ ًوٖهٌتفٖ قسى هَضَفك

ٍاغُ )حتٖ  ، ّسف اظ ٍارت ثَزى فسُ، ًگْساضٕ احتطام قَّط اؾت ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل ظهبى آغبظ فسُ ٍفبت ّوبى ظهبى ضؾو٘سى  

ِ   هزطزاٌٗىِ ظى ثب تغ٘ پؽ ث3ِذجط هطي قَّط ثِ ظى اؾت. زاقوتي فوسُ اظ    ٘ط رٌؿ٘ت، ثِ رٌؽ هطز تجسٗل گطزٗوس ٍروَة ًگو

 گطزز. ثٌبثطاٗي احتوبل زٍم ثب والم فمْبٕ اهبهِ٘ ٍ لبًَى هسًٖ اٗطاى ؾبظگبضتط اؾت. فْسُ اٍ ؾبلظ هٖ
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 :تغییر جٌسیت ٍ هسئلِ ارث 5.3

زض حو٘ي فوَت زٗگوطٕ ظًوسُ      ثطًس ّط ٗه اظ ظٍر٘ي اؾت وِ هَرت ؾجت اضث هٖ   اظرولِ اقربنٖ وِ ث864ِثط عجك هبزُ )

قوَز، ثوب    ثبقس ثط ّو٘ي اؾبؼ، چَى ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، ًىبح وِ اظ هَرجبت ؾججٖ اضث ث٘ي ظى ٍ هطز اؾت، ثبعل ٗب هٌفؿد هٖ

قًَس زضًت٘زِ اگط هَرت اضث ؾجت ثبقس، تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هَروت اًتفوبٕ    االضث ٗىسٗگط هحطٍم هٖ اًتفبٕ ًىبح، ظٍر٘ي اظ ؾْن

 قَز اظرولِ: اگط هَرجبت اضث ًؿت ٍ ذَٗكبًٍسٕ ثبقس زض اٌٗزب ؾؤاالتٖ هغطح هٖ قَز. م اظ اضث هٖؾجت ٍ هحطٍه٘ت قر

ثطز؟ آٗب رٌؿ٘ت رسٗس ٍ فقلٖ قرم هالن  الف  اگط فطظًسٕ رٌؿ٘ت ذَز ضا تغ٘٘ط زّس ثط چِ اؾبؾٖ اظ ٍالسٗي ذَز اضث هٖ

ثطًس؟ هالن هحبؾجِ آى  ؿ٘ت ثسٌّس، آٗب اظ فطظًس ذَز اضث هٖة  اگط پسض ٍ هبزضٕ تغ٘٘ط رٌ گ٘طز ٗب رٌؿ٘ت ؾبثك اٍ؟ لطاض هٖ

 گ٘طز ٗب رٌؿ٘ت ؾبثك؟ ّب هسًؾط لطاض هٖ ثط چِ اؾبؾٖ اؾت ٍ آٗب رٌؿ٘ت فقلٖ آى

 ارث بردى فرزًد تغییر جٌسیت دادُ از ٍالدیٌص  1.5.3

ذتطٕ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زّس ٍ ثوِ  نَضت وِ اگط ز گ٘طز. ثسٗي االضث لطاض هٖ زض اٗي حبلت رٌؿ٘ت فقلٖ فطز هالن زض ه٘عاى ؾْن

گ٘طز ٍ رٌؿو٘ت ؾوبثك فوطز هٌتفوٖ      پؿط تجسٗل قَز ٍ ٗىٖ اظ پسض ٗب هبزض اٍ ثو٘طز، رٌؿ٘ت رسٗس ٗب فقلٖ فطز هالن لطاض هٖ

ثطز.زض ؾبٗط عجمبت اضث ً٘وع   اؾت ٍ ّوچٌ٘ي ثطفىؽ آى نبزق اؾت اگط پؿطٕ ثِ زذتط تجسٗل قَز ثِ ؾْن زذتطاى اضث هٖ

. پؽ اگط ثِ زذتط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثسّس اگط زض عجمِ اٍل اؾت فطفبً زذتط ه٘ت، اگط زض عجموِ زٍم اؾوت،   ثِ ّو٘ي نَضت اؾت

گ٘طز؛ ٍ ٗوب   االضث رٌؿ٘ت هؤًج ثِ اٍ تقلك هٖ قَز ٍ ؾْن ذَاّط ه٘ت ٍ اگط زض عجمِ ؾَم اؾت فوِ ٗب ذبلِ ه٘ت هحؿَة هٖ

ّبٕ اضث هموساض آى ضا   ثطز، ظٗطا زل٘ل وٌس اضث هٖ ثِ اٍ نسق هٖ ثطفىؽ آى زل٘ل آى اٗي اؾت وِ فطز ثطاثط ثب فٌَاًٖ وِ اوٌَى

زّس وِ همهَز وؿبًٖ اؾت  ّب ًكبى هٖ اًس ٍ ؽبّط اٗي زل٘ل ثط هطز ثَزى ٗب ظى ثَزى ٍ ٗب فٌبٍٗي ٍاثؿتِ ثِ آى زٍ هتطتت وطزُ

 5ّب زض ٌّگبم هطي هَضث ثط آًبى نسق وٌس. ّب ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ اٗي فٌَاى وِ اٗي ٍٗػگٖ

االضث قرم افتطاو وٌٌس ووِ اٍ ثبٗوس ثوِ     هوىي اؾت زض هَضز تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظ هؤًج ثِ هصوط، ؾبٗط ٍضحِ ثِ رٌؿ٘ت ٍ ؾْن

لبًَى هسًٖ وِ غبلج٘ت فالئون رٌؿوٖ ٗوه روٌؽ زض قورم       939افتجبض رٌؿ٘ت ؾبثك اضث ثجطز. زض اٌٗزب ثب اؾتٌبز ثِ هبزُ 

افتوبز تثٗ٘س وٌٌس وِ رٌؿو٘ت اٗوي قورم هوصوط      سالل زٍ هترهم لبثلذٌخٖ ضا هَرت اضث آى رٌؿ٘ت تلمٖ وطزُ، اگط ح

تَاى حىن ثِ هوصوط ثوَزى قورم ووطز چوَى       اٍلٖ اظ اٗي هبزُ هٖ عطٗك اؾت ٍ اٍ نح٘حبً ثِ رٌؽ هصوط هلحك قسُ اؾت، ثِ

رٌؿو٘ت رسٗوس   تَاى ثِ  غبلج٘ت اظ ثبة ؽَْض اؾت ٍ تثٗ٘س هترهم اظ ثبة ًم اؾت ٍ ّوچٌ٘ي اظ ثبة ازلِ حز٘ت قبّس هٖ

 2قَز. االضث قرم زض اٗي فطو ثط عجك رٌؿ٘ت ظهبى هَت هَضث هحبؾجِ هٖ حىن وطز ٍ ؾْن

 :ارث بردى ٍالدیي تغییر جٌسیت دادُ از فرزًد خَیص 2.5.3

ثطًس، حبل اگط ٍالسٗي تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زٌّس، آٗوب زض نوَضت    ٍالسٗي ثط اؾبؼ هَرجبت ًؿجٖ ٍ ذَٗكبًٍسٕ اظ فطظًس ذَز اضث هٖ

 احتوبل ٍرَز زاضز: 2ثطًس ٍ ضاثغِ تَاضث پبثطربؾت ٗب ًِ؟زض اٗي ظهٌِ٘  قبى ثبظّن اظ اٍ اضث هٖفَت فطظًس

ثطًس.ّطگبُ پسض ٗب هبزض تغ٘٘وط رٌؿو٘ت ثسٌّوس ٍ ثقوساظآى      احتوبل اٍل: ٍالسٗي تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ، انالً اظ فطظًس ذَز اضث ًوٖ

گطزز.ثِ اٗوي زل٘ول ووِ     عَض وبهل لغـ هٖ حٖ وِ ؾبثمبً ه٘بى اٗكبى ثَزُ ثِثطًس ٍ ضاثغِ تَاض ّب اظ اٍ اضث ًوٖ فطظًس فَت وٌس آى

تَاى فٌَاى پسض ٗب هبزض ضا اعالق ووطز؛ ظٗوطا ظى فقلوٖ ووِ پوسض       ؾْبم هصوَض زض اضث ثطإ پسض ٍ هبزض اؾت ٍ ثط افطاز فقلٖ ًوٖ

فٌَاى هبزض ٍ هطز فقلٖ ً٘وع ووِ هوبزض ؾوبثك      وٌس ٍ ًِ ؾبثك ثبقس اٗي فطظًس ضا ٍضـ حول ًىطزُ ٍ ًِ فٌَاى پسض ثط اٍ نسق هٖ
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ّوب   تَاًس ثوطإ اضث ثوطزى آى   وٌسٍ ّ٘چ زل٘ل قطفٖ ًوٖ ثبقس نبحت ًغفِ ً٘ؿت ٍ ثط اٍ ً٘ع ًِ فٌَاى پسض ٍ ًِ هبزض نسق ًوٖ

 هَضزاؾتفبزُ لطاض ثگ٘طز.

قَز ٍ زض لبًَى هسًٖ اٗطاى  هحؿَة ًوٖزاًٌس. چَى تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظ هَاًـ اضث  اهب هربلفبى اٗي ًؾطِٗ اٗي احتوبل ضا ثق٘س هٖ

ٖ   886قسُ اؾت. اظرولِ هبزُ  عَض ٍاضح هكرم وِ هترص اظ فمِ اهبهِ٘ اؾت هَاًـ اضث ثِ وٌوس )لتول اظ هَاًوـ اضث     ث٘وبى هو

بض ثِ هوبًـ ثوَزى لقوبى ٍ اًىو     883ٍ  882ثطز... ّوچٌ٘ي زض هبزُ  وٌس )وبفط اظ هؿلن اضث ًوٖ ً٘ع ث٘بى هٖ 885اؾت...  ٍ هبزُ 

قسُ اؾت.ثٌبثطاٗي ًِ زض فمِ اهبهِ٘ ٍ ًِ زض لبًَى هسًٖ ثِ هبًـ ثوَزى تغ٘٘وط رٌؿو٘ت اقوبضُ ًكوسُ اؾوت، پوؽ         ؾجج٘ت اقبضُ

 ّب وفبٗت وٌس. تَاًس ثط اضث ثطزى آى تَاًٌس اظ فطظًس ذَز اضث ثجطًسٍ ّو٘ي زالٗل هٖ ٍالسٗي تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ هٖ

ثطًس.اٌٗىِ ثوِ اٗوي ًؾطٗوِ ووِ پوسض ٍ هوبزض تغ٘٘وط         ٌؿ٘ت زازُ اظ فطظًس ذَز اضث هٖاحتوبل زٍم: اٗي اؾت وِ ٍالسٗي تغ٘٘ط ر

 توطٗي  تط اؾت؛ ظٗطا ثوط عجوك ضٍاٗوبت هقتجوط ه٘وطاث ه٘وت، تٌْوب اظ آى ًعزٗوه         ثطًس لبئل قَٗن قبٗؿتِ رٌؿ٘ت زازُ، اضث هٖ

ٍلىول رقلٌوب هوَالٖ هووبتطن الَالوساى ٍ      »ذَٗكبًٍساى اٍؾت.زض هَحموِ ظضاضُ اظ اهوبم نوبزق آهوسُ اؾوت ووِ اهوبم فطهَزًوس:        

اًوس، اٍل٘وبٖٗ زض تهوطف لوطاضزازٗن. ظضاضُ      ثطإ ّط چ٘عٕ اظآًچِ پسض ٍ هبزض ٍ ً٘ع ذَٗكبًٍساى ًعزٗه ثط ربٕ گصاقتِ«األلطثَى

توطٗي آًوبى    ه٘طاث ثطًس، ًِ اٍل٘بٕ ًقوت ظٗطا ؾعاٍاضتطٗي آًبى ًؿجت ثِ ه٘ت، ًعزٗهگَٗس: همهَز آى حضطت، ذَٗكبًٍساى  هٖ

 5ثِ اٍؾت، اظ ضحوٖ وِ ه٘ت ً٘ع اظ ّوبى ضحن اؾت.

تط ثَزى اٍ اظلحبػ ذَٗكبًٍسٕ ثوِ   قَز تب قرم ٍاضث ثبقس ًعزٗه زّس وِ ه٘عاى اٍلَٗتٖ وِ هَرت هٖ ؽبّط ضٍاٗت ًكبى هٖ

اهبم ذوٌٖ٘ ً٘وع زض  2وٌس. پسض ٍ هبزض اظلحبػ ذَٗكبًٍسٕ ثِ ه٘ت ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت آًبى تغ٘٘ط ًوٖ تط ثَزى ه٘ت اؾت؛ ٍ ًعزٗه

اًس ٍ  تط ثَزى ثِ ه٘ت، احتوبل ٍ لَل زٍم ضا ثطگعٗسُ ًعزٗه  تحطٗط الَؾ٘لِ ثب فٌبٗت ثِ ضٍاٗبت ٍاضزُ ٍ ً٘ع هالن اضث ثطزى ٗقٌٖ

آى زٍ ًفط زٍ هجٌب ٍرَز زاضز.هجٌوبٕ اٍل: اضث ثوطزى ٍالوسٗي ثوِ لحوبػ ظهوبى        زاًٌس.اهب زض هَضز همساض اضث تط هٖ آى ضا قبٗؿتِ

 ثبقس.هجٌبٕ زٍم: اضث ثطزى ٍالسٗي ثِ لحبػ ذَٗكبًٍسٕ ٍ اٍلَٗت اؾت. تَل٘سهخل )اًقمبز ًغفِ  هٖ

ض ثوِ هروبلف تغ٘٘وط    هبًس. پؽ اگط رٌؽ پوس  اًس:ل٘ىي اقىبل زض اضث پسض ٍ هبزض ٍ رس ٍ رسُ، ثبلٖ هٖ اهبم زض اٗي ظهٌِ٘ فطهَزُ

ٗبثس فقالً ًِ پسض اؾت ٍ ًِ هبزض ٍ ّوچٌ٘ي اؾت زض تغ٘٘ط رٌؽ هبزض پؽ هطز فقلٖ ًِ هبزض اؾت ًِ پسض. پؽ آٗب ثوِ هالحؾوِ   

ثطًس. زض آى تطزٗس اؾوت ٍ ثْتوط اؾوت ثگوَٗ٘ن اضث      ثطًس ٗب ثِ لحبػ الطث٘ت ٍ اٍلَٗت ٗب اٌٗىِ اضث ًوٖ حبل اًقمبز ًغفِ اضث هٖ

ّب زض اضث ثِ لحبػ حبل هٌقمس قسى ًغفِ اؾت، پؽ ثطإ پسض زض حبل اًقمبز ًغفوِ زٍ   بّط آى اؾت وِ اذتالف آىثطًس ٍ ؽ هٖ

عجوك فطهوبٗف اهوبم )ضحوؤ اهلل فل٘وِ        3حلج ٍ ثطإ هبزض ٗه حلج اؾت ٍ احت٘بط هؿتحت آى اؾت وِ ثبّن ههوبلحِ وٌٌوس.  

ُ ٍ )هبزض  هرتم وؿٖ اؾت وِ ٍضـ حول وطزُ، آى اؾت ووِ  همتضبٕ اٌٗىِ )پسض  هرتم وؿٖ اؾت وِ ًغفِ اظ آى اٍ ثَز

 ثط حبلت ثؿتِ قسى ًغفِ اؾت. ؾَم اذتالف زاقتِ ثبقس ثٌبثطاٗي افتجبض همساض اضث اًساظُ ٗه اضث آى زٍ ثِ

 تغییر جٌسیت ٍ هسألِ عقَد ٍ تعْدات سببق:  6.3

ى ٗب ثبلقىؽ تغ٘٘وط پ٘وسا وٌوس آٗوب فموَز ٍ تقْوسات       زض إ ثرف ؾَال ؾؤال اٗي اؾت وِ ّطگبُ فطزٕ رٌؿ٘تف اظ هطز ثِ ظ

 گطزز؟ ٍاؾغِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت توبم فمَز ٍ تقْسات ؾبثك ٍٕ ؾبلظ هٖ ؾبثمف پبثطربؾت ٗب اٌٗىِ ثِ
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وبضضفتوِ زض   زّس وِ الفبػ ثِ ؽبّط ضٍاٗبت ٍ آٗبتٖ وِ زض ثحج انبلٔ اللعٍم ٍ لبفسُ قطٍط هَضز اؾتٌبز فمْب لطاضگطفتِ ًكبى هٖ

ثبقس. ثِ فٌَاى هخبل آِٗ قطٗفِ )إٍَٔفوَاْ ثِبلْقٔموَزِ  )هبئوسُ،   ٍرِ ًبؽط ثِ رٌؿ٘ت ذبنٖ ًوٖ ّ٘چ ٌسات ّوگٖ فبم ثَزُ ٍ ثِاٗي هؿت

عَض فبم الظم زاًؿتِ ثسٍى اٌٗىِ اًهطافٖ ثِ رٌجوِ     وِ ٗىٖ اظ هؿتٌسات لَٕ لبفسُ انبلٔ اللعٍم اؾت ٍفبٕ ثِ فمس ضا ث5ِآِٗ 

ي فمس زاقتِ ثبقس. ّوچٌ٘ي حسٗج الوؤهٌَى فٌس قطٍعْن ً٘ع ووِ ٗىوٖ اظ هؿوتٌسات انولٖ لبفوسُ      ضرَل٘ت ٗب اًَح٘ت عطف٘

ِ  ثبقس ثب هفبز ذَز هؤهٌبى ضا هىلف ثِ ٍفبٕ لطاضزازّب ٍ قطٍعكبى هٖ قطٍط هٖ قوسُ ٍ رٌؿو٘ت    نوَضت هغلوك ث٘وبى    وٌس، ثو

  538ٍ  537ذبنٖ ضا هَضز ذغبة لطاض ًسازُ اؾت. )هحمك زاهبز، ّوبى، ل 

ّب ًساضز. پوؽ نوطف    ٌبثطاٗي ًَؿ رٌؿ٘ت هتقبهل٘ي ٗب هتمبفسٗي تثح٘طٕ زض فول ثِ هفبز لطاضزازّب ٍ اًزبم تقْسات ًبقٖ اظ آىث

تَاًس زل٘ل ؾمَط تقْسات اظ ربًت هتقْس ثبقس، ثلىِ ٍٕ زضّطنَضت هلعم ثِ اًزبم تقْس اؾت. لبًَى هسًٖ  تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ًوٖ

إ ثِ رٌؿ٘ت افطاز ًىطزُ اؾت ٍ هتقْس ضا زضّطحبل هلعم ثِ ارطإ تقْس زاًؿتِ ٍ فطلٖ ه٘وبى   ً٘ع زض تٌؾ٘ن هَاز لبًًَٖ اقبضُ

قسُ ثبقس ث٘ي هتقوبهل٘ي ٍ   وٌس: )فمَزٕ وِ ثط عجك لبًَى ٍالـ ق.م ث٘بى هٖ 259عَض وِ هبزُ  ظى ٍ هطز لطاض ًسازُ اؾت. ّوبى

ٗب البلِ ٗب فلت لبًًَٖ فؿد قَز.  زض اٗي ضاثغِ حمَلساًبى هقتمسًس  ّب الظم االتجبؿ اؾت هگط اٌٗىِ ثِ ضضبٕ عطف٘ي همبم آى لبئن

فٌوَاى قوطط ٗوب ٍنوف اٍ لحوبػ گوطزز هبًٌوس لوطاضزاز          وِ هوىي اؾت زض لطاضزازٕ رٌؿ٘ت ؾبثك فطز تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ ثِ

تَاى  اؾت.اهب ًوٖ اؾترسام رٌؿ٘ت هؤًج زض هْسوَزن ٍ ٗب زض ثرف ظًبى ث٘وبضؾتبى وِ فطفبً ٍرَز رٌؿ٘ت هكطٍط هغلَة

قَز، ظٗطا زض اٗي هَاضز همهَز اؾبؾٖ ٍ اٍل٘وِ، اًزوبم ذوسهبت، هَضوَؿ      گفت ثب اًتفبٕ رٌؿ٘ت، هَضَؿ لطاضزاز ً٘ع هٌتفٖ هٖ

تط اؾت ٍ ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت چوَى اًزوبم فوول هَضوَؿ لوطاضزاز       لطاضزاز اؾت ٍلٖ اًزبم آى تَؾظ رٌؿ٘ت قطط قسُ، هغلَة

قَز. چَى اًفؿبخ ظهبًٖ هَرِ اؾت وِ زض زٍضاًٖ ووِ قورم هتقْوس     از ثبعل ٗب هٌفؿد ًوٖتَؾظ قرم هتقْس اؾت لطاضز

  36، ل 5374قسُ ثِ اًزبم فول اًزبم آى فول ٍ تقْس غ٘طهوىي ٗب فَو لطاضزاز تلف گطزز. )وبتَظٗبى، 

اًفؿبخ ٗوب ثغوالى لوطاضزاز     اهب زض اٗي هَضَؿ ثبٍرَز تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، اًزبم فول ٍ پطزاذت زؾتوعز آى هوىي اؾت ٍ زل٘لٖ ثط

فٌَاى ٍنف هتقْس ٗب قطط، زض لطاضزاز لحبػ قسُ ٍ ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اٗي ٍنف ٗب قطط  ٍرَز ًساضز. ٍلٖ چَى رٌؿ٘ت فطز ثِ

ٖ  هٌتفٖ قسُ، زضنَضتٖ تَاًوس ثوِ اؾوتٌبز ذ٘وبض      وِ ثمبٕ ٍنف هصوَض ثطإ هتقْس لِ زاضإ هٌفقت فمالٖٗ هكطٍؿ ثبقس، اٍ هو

طط، لطاضزاز ضا فؿد وٌس. ٍلٖ اگط ٍرَز نفت رٌؿ٘ت ثطإ هتقْس لوِ زاضإ هٌفقوت ًجبقوس ٗوب هٌفقوت آى      ترلف ٍنف ٗب ق

ًبهكطٍؿ ثبقس هكطٍط لِ حك فؿد لطاضزاز ضا ًرَاّس زاقت؛ ثٌبثطاٗي اگط زض لطاضزاز ؾبثك قرم تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ، رٌؿ٘ت 

اٍ احطٕ ثط لطاضزاز ًرَاّس زاقت، ٍلٖ اگط ثمبٕ رٌؿ٘ت ؾوبثك  فٌَاى ٍنف ٗب قطط لحبػ قَز، تغ٘٘ط رٌؿ٘ت  ؾبثك اٍ فطفب ثِ

تَاًس ثِ اؾتٌبز ذ٘بض ترلف ٍنف ٗب قطط لطاضزاز ضا فؿد وٌس؛ اهوب اگوط    ثطإ هكطٍط لِ زاضإ هٌفقت فمالٖٗ هكطٍؿ اؾت، هٖ

رٌؿو٘ت رسٗوس ثوبلٖ ذَاّوس     تَاًس لطاضزاز ضا فؿد وٌس ٍ لطاضزاز ثوب   ثمبٕ ٍنف اظ زٗسگبُ فمال فبلس هٌفقت هكطٍؿ اؾت، ًوٖ

ّب ثبقوس   ثٌبثطاٗي زض فمَزٕ وِ ل٘س هجبقطت اًزبم فول تَؾظ رٌؽ ذبل هَضزًؾط ٗىٖ اظ عطف٘ي لطاضزاز ٗب ّطزٍٕ آى5هبًس.

 تَاى لبئل ثِ اًحالل فمس ٍ ؾمَط تقْسات ًبقٖ اظ آى قس.   زض نَضت تغ٘٘ط رٌؿ٘ت فبهل، هٖ
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 آحبر کیفری تغییر جٌسیت: .4

 ٍ تأحیر آى در جرائن هستَجب حد: تغییر جٌسیت 1.4

زض ه٘بى اًَاؿ حسٍز، رطاٗوٖ ٍرَز زاضًس وِ اظ رْت فبفل رطم تٌْب ثِ ٗه رٌؽ تقلوك زاضًوس هبًٌوس لوَاط، هؿوبحمِ ٗوب زض       

 229هَاضزٕ هزبظات رطم ٍاحس ًؿجت ثِ رٌؽ ظى ٍ هطز هتفبٍت اؾت ٍ زضٍالـ ًؿجت ثِ ٗه رطم قسٗس اؾوت هبًٌوس هوبزُ    

ن زاضز، ّطگبُ لجل اظ زذوَل، هطتىوت ظًوب قوَز حوس ٍٕ نوس ضوطثِ قوالق،         ئهطزٕ وِ ّوؿط زا»زاقتِ اؾت:  ق.م.ا وِ همطض

حبل چٌبًچِ هطز ٗب ظًٖ، هطتىت ٗىٖ اظ رطائن هؿتَرت حس قًَس  «ؾط ٍ تجق٘س ثِ هست ٗه ؾبل لوطٕ اؾت.هَٕ تطاق٘سى 

إ ثِ تثذ٘ط افتس وِ هطتىت رْت ظهبى اضتىبة  اًساظُ ثِّبٕ حس  ٍ توبم قطاٗظ حجَت حس ٍرَز زاقتِ ثبقس لىي توبهٖ هزبظات

ٖ     ٍ حجَت رطم ذبضد قَز، زض چٌ٘ي نَضتٖ آٗب حس ؾبلظ هٖ توَاى زض ًؾوط    قَز ٗب ذ٘ط؟زض پبؾد ثِ ؾوؤال فوَق، زٍ حبلوت هو

 گطفت:

ً٘ع اؾتهحبة وٌ٘ن ٍ  حبلت اٍل: اٌٗىِ رٌؿ٘ت ظهبى اضتىبة رطم ضا هالن ٍ هجٌب ثطإ ارطإ حس زض ًؾط ثگ٘طٗن ٍ زل٘ل آى ضا

اگط هطز ٗب ظى ثقس اظ اضتىبة لَاط ٗب هؿبحمِ ٍ حجَت آى، رٌؿ٘ت ذَز ضا تغ٘٘ط زّس، تغ٘٘ط هوؤحط زض حوس ًجوَزُ ٍ حوس ؾوبلظ      

قَز، الجتِ زض ؾبٗط حسٍز هخل ظًب، قطة ذوط ٍ ... تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اظ ظى ثِ هطز ٗب ثبلقىؽ ّ٘چ تثح٘طٕ زض ؾومَط هزوبظات    ًوٖ

قسُ ارطا ذَاّس قس. حبلت زٍم: رٌؿ٘ت رسٗوس، هوالن ٍ هجٌوبٕ ثوطإ اروطإ       تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، حسٕ وِ حبثت ًساضز ٍ پؽ اظ

هزبظات حس ثبقس. زض چٌ٘ي نَضتٖ ثب تَرِ ثِ هتفبٍت ثَزى هزبظات حسٕ ث٘ي ظى ٍ هطز زض رطم ٍاحس هخل لَازٕ ٍ هزوبظات  

رطائن ٍاحس فمظ اظ ٗه رٌؿ٘ت لبثل تحمك اؾت؛ هخل لَاط ٍ هطز هتثّل لجل اظ زذَل وِ هطتىت ظًب قسُ ثبقس. ٗب ظهبًٖ وِ 

 هؿبحمِ ثتَاً٘ن زض اٗي هَاضز لبئل ثِ ربضٕ قسى لبفسُ زضأ ثبق٘ن ٍ هزبظات فطز ضا زض رٌؿ٘ت رسٗس ثساً٘ن.

 تغییر جٌسیت ٍ هسئلِ ارتداد: 2.4

بظات ثِ رٌؿ٘ت هربلف تغ٘٘ط پ٘سا وٌٌس آٗوب  ثِ اضتساز قًَس ٍ پؽ اظ نسٍض حىن ٍ لجل اظ ارطإ هز ّطگبُ ظى ٗب هطزٕ هحىَم

عَض وِ لجالً شوط قس زض اٗي رطم، هزبظات ثوطإ ظى ٍ هوطز    آٗس ٗب ذ٘ط؟ ّوبى ّب تغ٘٘طٕ ثِ ٍرَز هٖ زض ًحَُ ٍ ًَؿ هزبظات آى

ٖ   هتفبٍت اؾت. ثسٗي هطتوس  قوَز اهوب اگوط     نَضت وِ اگط هطتس فغطٕ هطز ثبقس هزبظات ٍٕ وكتي اؾت ٍ تَثِ اٍ پصٗطفتوِ ًوو

قَز تب تَثِ وٌس ٗب ثو٘طز؛ ثٌبثطاٗي اگط هجٌبٕ هزبظات اضتساز رٌؿ٘ت ظهبى هطتسقوسى ثبقوس ّطگوبُ     فغطٕ ظى ثبقس، حجؽ هٖ

 هطزٕ پؽ اظ اضتساز فغطٕ ثِ رٌؿ٘ت ظى زضآٗس آٗب حىوف ّوبى وكتي اؾت؟

اٗي اؾت وِ اضتساز اؾبؾبً ٗوه اًحوطاف    وٌس آًچِ حىن اٗي هؿئلِ ضا ثب هؿبئل زٗگط رعائٖ هطتجظ ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هتفبٍت هٖ

آٗس حىن ثِ وكوتي اٍ ثوط    فم٘ستٖ اؾت وِ ثب فىط فطز هطتس هطتجظ اؾت؛ ثٌبثطاٗي زض هَضزٕ وِ ظى هطتس ثِ رٌؿ٘ت هطز زضهٖ

ى تَا گطزز. زضًْبٗت، هٖ اؾبؼ رٌؿ٘ت رسٗس هَضزتطزٗس اؾت ظٗطا چٌبًىِ زض ؾبثك ً٘ع ث٘بى قس لبفسُ زضأ هبًـ ارطإ حس هٖ

ٖ  گفت وِ انل اؾتهحبة ًوٖ ثبقوس زض حوبل حبضوط ٍ زض     تَاًس لبثل اؾتٌبز ثبقس، چطاوِ هَضَؿ هزبظات وِ رٌؿ٘ت ؾبثك هو

ثبقس زض حبل حبضط ٍ زض ظهبى ارطإ حس ٍرَز ًساضز  ظهبى ارطإ حس ٍرَز ًساضز ٍ رٌؿ٘ت رسٗس وِ هَضَؿ رسٗسٕ ً٘ع هٖ

تَاًس وبهل ثبقس تب ثتَاً٘ن ثب اؾوتٌبز ثوِ آى    اضز، لصا اضوبى اؾتهحبة ًوٍٖ رٌؿ٘ت رسٗس وِ هَضَؿ رسٗسٕ ً٘ع اؾت ٍرَز ز

 حس ضا ربضٕ ًوبٗ٘ن.

 تغییر جٌسیت ٍ تأحیر آى در جرائن هَجب قصبص: 3.4

ثط اؾبؼ هَاز هرتلف لبًَى هزبظات اؾالهٖ، لتل فوساظ ههبزٗك ارطإ لهبل اؾت ٍ زضاٗي ذهَل، ٗقٌوٖ ًفوؽ هزوبظات    

رعاٖٗ لبتل، ه٘بى ظى ٍ هطز تفبٍتٖ ٍرَز ًساضز ٍ تفبٍت زض قطاٗظ ٍ و٘ف٘ت اؾت٘فب لهبل ه٘بى ظًوبى ٍ   لتل فوس ٍ هؿئَل٘ت

ّطگبُ ظى هؿلوبًٖ فوساً وكوتِ  »زاضز:  گصاض همطض هٖ قسُ اؾت.زض اٗي هبزُ لبًَى ق.م.ا ثساى اقبضُ 382هطزاى اؾت وِ زض هبزُ 
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ثبقس، ٍلٖ زم ثبٗس پ٘ف اظ لهبل، ًهف زِٗ وبهل ضا ثوِ اٍ ثاوطزاظز ٍ    قَز، حك لهبل حبثت اؾت لىي اگط لبتل، هطز هؿلوبى

     ٖ قوَز. زض لهوبل هوطز غ٘طهؿولوبى ثوِ ؾوجت لتول ظى         اگط لبتل، هطز غ٘طهؿلوبى ثبقس، ثوسٍى پطزاذوت چ٘وعٕ لهوبل هو

ظات لتل فووس ث٘وبًگط   اٗي هبزُ زض لبًَى هزبظات اؾالهٖ زض ظهٌِ٘ هزب«. ّب الظم اؾت التفبٍت زِٗ آىغ٘طهؿلوبى، پطزاذت هبثِ

ثبقس لصا اٗي زٍ هبزُ اگطچِ ؽبّطاً حبوٖ اظ آى اؾت وِ ٍلٖ ٗوب اٍل٘وبء زم    تفبٍت زض قطاٗظ افوبل لهبل اظ ؾَٕ ظى ٍ هطز هٖ

زاضًس هبًٌس اٍل٘بء زم هطز همتَل، لهبل لبتل ضا هغبلجِ وٌٌس اهب اٗي حك هكطٍط ثِ ٗه قطط اؾوت. پطزاذوت    ظى همتَل، حك

ّن همسهتًب ٍ لجول اظ لهوبل، ثاطزاظًوس چطاووِ لوبًَى هزوبظات اؾوالهٖ زض         طز لبتل اظ ؾَٕ اٍل٘بء همتَل ظى آىً٘وٖ اظ زِٗ ه

لوبًَى   56زاًس؛ ثٌبثطاٗي ثِ تقج٘ط هبزُ  هَاضزٕ وِ پطزاذت زِٗ ثِ لبتل هَضَف٘ت زاضز، پطزاذت زِٗ لجل اظ لهبل ضا قطط هٖ

ثط ًفؽ، افضبء ٍ هٌبفـ اؾت وِ ثِ قطح هٌوسضد زض وتوبة ؾوَم اٗوي      لهبل هزبظات انلٖ رٌبٗبت فوسٕ»هزبظات اؾالهٖ: 

 تطت٘ت، لهبل، افن اؾت اظ لهبل ًفؽ ٍ لهبل افضب ٍ رطاحبت. اٗي ثِ« قَز. لبًَى افوبل هٖ

فلِ٘ ٗب ٍلٖ اٍ ٍ ٍرَز  هزبظات رٌبٗت فوسٕ ثط فضَ زض نَضت تمبضبٕ هزٌٌٖ»زاضز:  لبًَى هزبظات اؾالهٖ همطض هٖ 386هبزُ 

ثٌبثطاٗي لغوـ فضوَ   « گطزز. ٗط قطاٗظ همطض زض لبًَى، لهبل ٍ زض غ٘ط اٗي نَضت هغبثك لبًَى اظ ح٘ج زِٗ ٍ تقعٗط فول هٖؾب

تَاًس ثِ لهبل ربًٖ هجوبزضت ٍضظز. زض ذهوَل تحموك     ٗب رطح آى ً٘ع، اگط فوسٕ ثبقس هَرت لهبل اؾت ٍ هزٌٖ فلِ٘ هٖ

 تفبٍتٖ ه٘بى لهبل ًفؽ ٍ فضَ ٍرَز ًساضز. فٌَاى هَرت لهبل،  فوس زض لغـ فضَ ٍ رطح آى ثِ

عوَض   هكَْض فمْبٕ اهبهِ٘ ثط اٗي فم٘سُ ّؿتٌس وِ زض لهبل فضَ، ّوزٌؿٖ ربًٖ ٍ هزٌٖ فلِ٘ قطط ً٘ؿت، ثٌبثطاٗي ّووبى 

 فٌَاى تفبٍت ل٘وت ثِ ظى پطزاذت قَز، اظ هوطز  آٗس، ثسٍى اٌٗىِ چ٘عٕ ثِ وِ ثطإ افضبٕ هطز، اظ ظى ربًٖ لهبل ثِ فول هٖ

ٖ    ربًٖ ً٘ع زض همبثل ظى ثسٍى پطزاذت فَضٖ لهبل اًزبم هٖ وٌوس اگوط زٗوِ آى     قَز ٍلٖ زض رٌبٗتٖ وِ هوطز ثوط ظى ٍاضز هو

 23التفبٍت زِٗ ضا ثِ هطز روبًٖ پطزاذوت وٌوس.    تَاًس لهبل وٌس وِ هبثِ رٌبٗت اظ حلج زِٗ وبهل ث٘كتط ثبقس ظى زض نَضتٖ هٖ

ظى ٍ هطز هؿلوبى، زض لهبل فضَ ثطاثطًوس ٍ هوطز ثوِ    »زاضز:  ق.م.ا همطض هٖ 388ض هبزُ گصاض ً٘ع ثِ تجق٘ت اظ اٗي فم٘سُ ز لبًَى

، هؿبٍٕ ٗوب ثو٘ف اظ حلوج زٗوِ      قَز لىي اگط زِٗ رٌبٗت ٍاضز ثط ظى وٌس، ثِ لهبل هحىَم هٖ ؾجت آؾ٘جٖ وِ ثِ ظى ٍاضز هٖ

ٌفل٘وِ ظى   وِ هزٌٖ . حىن هصوَض زضنَضتٖقَز وبهل ثبقس، لهبل پؽ اظ پطزاذت ًهف زِٗ فضَ هَضز لهبل ثِ هطز، ارطا هٖ

ٌفلِ٘، ظى هؿلوبى ٍ هطتىت، هطز غ٘طهؿلوبى ثبقوس،   غ٘طهؿلوبى ٍ هطتىت هطز غ٘طهؿلوبى ثبقس ً٘ع ربضٕ اؾت. ٍلٖ اگط هزٌٖ

 «قَز. هطتىت ثسٍى پطزاذت ًهف زِٗ، لهبل هٖ

 تغییر جٌسیت ٍ تأحیر آى در دیبت 4.4

زِٗ افن اظ همسض ٍ غ٘طهمسض، هبلٖ اؾت وِ زض قوطؿ هموسؼ ثوطإ    »گَٗس:  ٗف زِٗ هٖزض تقط 57لبًَى هزبظات اؾالهٖ زض هبزُ 

ِ اٗطاز رٌبٗت غ٘طفوسٕ ثط ًفؽ، افضبء ٍ هٌبفـ ٍ ٗب رٌبٗت فوسٕ زض هَاضزٕ وِ ثِ ّط رْتٖ لهبل ًوساضز   هَروت لوبًَى    ثو

 قَز. طزاذت هٖتطت٘ت زِٗ، ّن زض همبثل رٌبٗت ثط ًفؽ ٍ ّن رٌبٗت ثط افضب پ اٗي ثِ.«قَز همطض هٖ

 ؾؤال اٌٗىِ، آٗب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت تثح٘طٕ زض ه٘عاى زِٗ هصوَض زض لبًَى هزبظات اؾالهٖ ذَاّس زاقت ٗب ذ٘ط؟

زض هؿئلِ زٗبت ؽبّط آى اؾت وِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت تثح٘طٕ زض ه٘عاى زِٗ ًرَاّس زاقت، ظٗطا رٌؿ٘ت هَضَؿ تقلك زٗوِ ً٘ؿوت   

ثبقس، پؽ اظ تغ٘٘وط رٌؿو٘ت ً٘وع     وِ زِٗ اظ هَاضز حك الٌبؼ هٖ ز ٍ اظآًزبٖٗگ٘ط ثلىِ شهِ قرم اؾت وِ زِٗ ثِ آى تقلك هٖ

گوطزز   ّوبى زِٗ ثط فْسُ ربًٖ اؾت. ثط اؾبؼ اٗي هجٌب ّطگبُ ثط ظًٖ رٌبٗت ث٘ف اظ حلج زِٗ وبهل ٍاضز قَز وِ ثِ ًهف ثطهٖ
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ج زِٗ ذَاّس ثَز ًِ حلج، اگطچِ ثقضٖ اظآى هزٌٖ فلِ٘ ثِ رٌؿ٘ت هطز تغ٘٘ط پ٘سا وٌس، ربًٖ هىلف ثِ پطزاذت ًهف حل ٍ پؽ

 24ٗبثس. اًس وِ پؽ اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هزٌٖ فلِ٘ ثِ هطز، زِٗ وبّف ًوٖ احتوبل زازُ

 بحج ًٍتیجِ گیری: .5

إ زض ظهٌِ٘ لبًًَوٌس وطزى ًحَُ ٍ قطاٗظ السام ثِ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ٍ حوبٗت اظ ث٘وبضاى اذتالل َّٗت رٌؿوٖ،   گًَِ ههَثِ ّ٘چ

گوصاض زض ثطذوٖ هوَاضز هبًٌوس      َز ًساضز ٍ زض اٗي ظهٌِ٘ ذوأل لوبًًَٖ ووبهالً هلووَؼ اؾوت. ّطچٌوس لوبًَى       زض حمَق زاذلٖ ٍر

  لبًَى اؾبؾٖ زض هَاضز ؾىَت، لبضٖ ضا ثِ هٌبثـ هقتجط فمْٖ ٍ انَل حمَلٖ اضقوبز ًووَزُ اؾوت ٍلوٖ اٗوي تٌْوب       567انل)

 ثِ ٍضـ لَاً٘ي ضطٍضٕ زض اٗي ظهٌِ٘ ًوبٌٗس. گصاضاى ثب تساث٘ط ث٘كتط السام وٌس ً٘بظ اؾت تب لبًَى وفبٗت ًوٖ

وِ هعاحن حك قَّط اظ لج٘ل لصت ثطزى اظ اٍ ٍ هبًٌس آى ثبقوس،   اگط ظى ثسٍى اربظُ قَّط، رٌؿ٘ت ذَز ضا تغ٘٘ط زّس زضنَضتٖ

ًفموِ   اؾت. ّوچٌ٘ي اؾت اگط تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هطز هٌبفبتٖ ثب حك ظى اظ لج٘ل« ًكَظ»ذطٍد اظ اعبفت قَّط ٍ زذَل زض فٌَاى 

ٍ ... زاقتِ ثبقس. لصا تغ٘٘ط رٌؿ٘ت اگط هعاحن ثب حك زٗگطٕ ٗب ضبٗـ وٌٌوسُ آى ثبقوس، روبٗع ً٘ؿوت. ّطگوبُ ٗىوٖ اظ ظٍرو٘ي        

روٌؽ، ظٍر٘وت ٍ ظًبقوَٖٗ     قَز؛ ظٗطا ث٘ي زٍ ّن تٌْبٖٗ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زّس، اظ ٌّگبم پسٗس آهسى تغ٘٘ط، فمس ًىبح ثبعل هٖ ثِ

 تهَض ً٘ؿت. لبثل

قَز حتٖ اگط فسُ ٍفبت ثبقس. ثقس اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، ٍالٗت پوسض ثوبلٖ    ظهبى فسُ تغ٘٘ط وٌس، فسُ اٍ ؾبلظ هٖاگط رٌؽ ظى زض 

وِ اٍالز هٌؿَة ثِ ظى فقلٖ اؾت ٍ هٌؾَض  قَز ٍ اظآًزبٖٗ قسى ثِ هطز، ٍالٗت حبثت ًوٖ هبًس ٍ ثطإ هبزض ً٘ع ثقس اظ تجسٗل ًوٖ

وِ ظى فقلٖ اؾتغبفت هبلٖ زاقتِ ثبقس ٍرَة پطزاذوت ًفموِ اؾوتوطاض     ، زضنَضتٖاظ ًفمِ، تثه٘ي ً٘بظّبٕ اٍالز ٍ ٍالسٗي اؾت

 ٗبثس ٍ ٍٕ هلتعم ثِ پطزاذت ًفمِ اٍالز ٍ الطثبء ذَز اؾت. هٖ

ثطز، ٍلٖ ثِ زل٘ل تغ٘٘ط رٌؿ٘ت هالن، رٌؿ٘ت فقلٖ ذَاّس ثَز ًِ رٌؿ٘ت ؾبثك ٍ زض انل اضث  فطظًس اظ ٍالسٗي ذَز اضث هٖ

ثطًس ٍ حبرت وؿبًٖ ّؿتٌس ووِ   َز ًساضز ٍ ثِ ذبعط ٍرَز هالن اضث ٗقٌٖ ًعزٗه ثَزى ثِ ه٘ت اضث هٖپسض ٍ هبزض ثحخٖ ٍر

اظلحبػ ذَٗكبًٍسٕ ثب ه٘ت زض ضتجِ ثقسٕ لطاض زاضًس ٍ زض همساض اضث ً٘ع، ثِ لحبػ ثؿتِ قوسى ًغفوِ، هموساض اضث پوسض ٍ هوبزض      

 ثطز. ؾَم اضث هٖ هتفبٍت اؾت، پسض زٍؾَم ٍ هبزض ٗه

رٌؿ٘ت ، فالٍُ ثط آحبض حمَلٖ، هَرت پ٘ساٗف آحبض رعاٖٗ ً٘ع اؾت، چطاوِ رطائوٖ ٍرَز زاضًس وِ ثِ زل٘ل ًوَؿ روطم،   تغ٘٘ط 

فبل رطم فمظ ٗىٖ اظ زٍ رٌؽ هصوط ٍ هؤًج اؾت ٍ زض نَضت تغ٘٘ط، هوىي اؾت ًَؿ رطم اضتىبثٖ ٍ هزوبظات آى ً٘وع تغ٘٘وط    

تَاى ثِ تثح٘ط تغ٘٘وط رٌؿو٘ت زض روطائن حوسٕ اقوبضُ ووطز؛ زض        وِ هٖ وٌس. حتٖ هوىي اؾت ٍنف هزطهبًِ فول اظ ث٘ي ثطٍز

قَز؛ حبلت اٍل اٌٗىِ رٌؿ٘ت ظهبى اضتىبة رطم ضا هوالن   ارطإ هزبظات حس، قرم تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ زٍ حبلت هغطح هٖ

ًكوسُ ٍ اروطا    ٍ هجٌب ثطإ ارطإ هزبظات حسٕ زض ًؾط ثگ٘طٗن ٍ زل٘ل آى ضا ً٘ع اؾتهحبة وٌ٘ن زض اٗوي نوَضت حوس ؾوبلظ    

ذَاّس قس. زض حبلت زٍم، رٌؿ٘ت رسٗس ضا هالن ٍ هجٌب ثطإ ارطإ هزبظات حسٕ لوطاض زّو٘ن ٍ زض اٗوي نوَضت، ثقضوٖ اظ      

رطائن هؿتَرت حس ٍرَز زاضز وِ هزبظات آى ث٘ي ظى ٍ هطز هتفبٍت ٍ زضٍالـ ًؿوجت ثوِ ٗوه روٌؽ قوسٗستط اؾوت، هخول        

ات ًؿجت ثِ قرم تغ٘٘ط رٌؿ٘ت زازُ تكسٗس ذَاّس قس. لوصا زض اٗوي حبلوت،    هزبظات لَازٕ وِ ثب تغ٘٘ط رٌؿ٘ت، اٗي هزبظ

لبفسُ زضأ ربضٕ ًوَزُ ٍ حس ضا ؾبلظ ًوبٗ٘ن؛ اهب زض ذهَل ارطإ هزبظات حسٕ، و٘ف٘وت اروطإ حوس هجتٌوٖ ثوط رٌؿو٘ت       

 رسٗس ذَاّس ثَز.

َز ٍ حىن هزوبظات ً٘وع نوبزض قوَز،     زض لهبل، اگط ظى لجل اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثِ هطز، هطتىت رطم هؿتَرت لهبل ٗب زِٗ ق

عَض ظهبًٖ وِ ظى ثقس اظ تغ٘٘وط رٌؿو٘ت ثوِ هوطز،      رٌؿ٘ت ظهبى اضتىبة هالن ٍ هجٌب ثطإ ارطإ هزبظات ذَاّس ثَز ٍ ّو٘ي
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هطتىت رطم هؿتَرت لهبل ٗب زِٗ قَز ٗب هزٌٖ فلِ٘ ٍالـ قَز؛اهب اگط ظى لجل اظ تغ٘٘وط رٌؿو٘ت ثوِ هوطز، هطتىوت روطم       

زِٗ قَز، لجل اظ نسٍض حىن رٌؿ٘ت ذَز ضا ثِ هطز تغ٘٘ط زّس، زض اٗي نَضت اگوط هطتىوت لتول هوطزٕ     هؿتَرت لهبل ٗب 

قسُ ثبقس حىن آى پؽ اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت تفبٍتٖ ًرَاّس وطز ٍ ظى ثقوس اظ تغ٘٘وط رٌؿو٘ت ثوِ هوطز، زض همبثول هوطز لهوبل         

رٌؿ٘ت زازُ ثبقس، زض هوَضز اٌٗىوِ آٗوب زض همبثول     قَز؛ اهب اگط ظى هطتىت لتل ظًٖ قسُ ثبقس ٍ لجل اظ نسٍض حىن، تغ٘٘ط  هٖ

 ًؾط ٍرَز زاضز. قَز ٗب ًِ ثبٗس لجل اظ لهبل ثِ ٍٕ چ٘عٕ ضز قَز اذتالف لتل ظى، ثسٍى ضز چ٘عٕ لهبل هٖ

إ زٗگط ثطذالف ًؾط هصوَض، هقتمسًوس ثوب    قَزاهب فسُ وٌ٘ن ٍ لهبل هٖ إ هقتمس ثِ فسم ضز چ٘عٕ ثِ هطز ضااؾتهحبة هٖ فسُ

عٕ لهبل هوىي ذَاّس ثَز؛ اهباگط ظى لجل اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثِ هطز، هزٌٖ فلِ٘ ٍالـ قوَز، اگوط ظهوبى اضتىوبة روطم،      ضز چ٘

هؿتحك ًهف زِٗ ثَزُ، ثقس اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ً٘ع انل اؾتهحبة ٍ ً٘ع انبلت ثطائت، التضبٕ فسم اظزٗبز ٍ اضبفِ قسى ثط اٗوي  

ٍالـ انل ثط ثطائت شهِ ربًٖ اظ پطزاذت هبظاز زِٗ اؾت. ّوچٌ٘ي اگط ظى، ثقوس  وٌس ٍ زض قسى ثِ هطز هٖ همساض ضا پؽ اظ تجسٗل

 اظ تغ٘٘ط رٌؿ٘ت ثِ هطز، هزٌٖ فلِ٘ ٍالـ قَز زض لهبل ٍ زِٗ هكوَل احىبم هطزاى ذَاّس ثَز.
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