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Persons with different sexual-gender traits and types (Queers) are 

considered people with gender disorder, and in this paper, an attempt 

is made to investigate the victimological approach to these people 

from the perspective of law. This article is descriptive and analytical, 

and this issue is investigated using the library method. From the 

perspective of initial victimology, these people are exposed to being 

victim for reasons such as depression, personality disorder, and gender 
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in the stage of crime detection and preliminary investigation in cases 

such as participation in the preservation of the scene and examination 

of the place, and in the stage of criminal proceedings in cases such as 

the necessity of the presence of a lawyer, openness and speeding up 
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attention is required. However, it cannot be said that this is a special 

and differential support for people with certain sexual and gender 

characteristics (Queers). Given the vulnerability of Queers, it is 

necessary for legislator to act a kind of differential and supportive 

approach towards them. 
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 مقدمه

 برابراز آنها در  تیحما گاندید بزه یازهاین نیتر از مهم یکی
و  یشخص یها با گذار از دوران انتقام. با بزهکاران است

جامعه بود  افراد بین و عداوت نهیکه باعث گسترش ک یا لهیقب
دیده در  از بزه تیجهت مجازات مجرم، حما ینیقوان نیو تدو

به رغم . شد شتریب یدادن بزهکار به نحو قانون فریک
در  یدیده و قربان از جامعه بزه تیحما یکه برا ییها تالش

در خصوص  گاندید از بزه تیاما حما تهشکل گرف ریقرون اخ
 کوئییرها. اقشار جامعه همواره محل بحث و نظر است یبعض

به  کوئییرهادر واقع وضعیت خاص . دسته هستند نیازجمله ا
شناسی از منظر فقه و حقوق در  دیده بررسی رویکرد بزه

 کوئییرها. خصوص آنها را به یک ضرورت مبدل ساخته است
در معرض  یاز افراد عاد شتریخاصشان ب تیبه واسطه وضع

در ارتکاب جرایم  نکهیقرار دارند و احتمال ا تیناجرم و ج
قرار  گرانیمورد سوءاستفاده د( یمخصوصًا جرایم جنس)

که  نحوی است به نیریباالتر از سا اریبس ،رندیبگ
ها  افراد در شبکه نیاز ا یفراوان یو مال یجنس یها سوءاستفاده

 تیه وضعو با توجه ب شود یمستهجن م یها تیسا و وب
توأمان فاعل و  یها خاص آنها با قرار دادن آنها در حالت

افراد در  نیا یها و فیلم ریبه فروش تصاو یمفعول جنس
، و با در شود یفراوان دست زده م غاتیو با تبل عیسطح وس

 ادیافراد ز نیاز ا یاستفاده جنس ءامکان سو نکهینظر گرفتن ا
 ایو  یرابطه جنس یبه برقرار لیتما یاست ممکن است کسان

 ایافراد داشته باشند و  نیاز ا یجنس گرید یها سوءاستفاده
مقاله تالش شده به  نیدر ا. شوند یعمل نیمرتکب چن

از منظر فقه و حقوق  کوئییرهاشناسی به  دیده بزه کردیرو
 .پرداخته شود یفریک

اختالل  یو دارا یتیافراد دوجنس نهیدر زم یمتعدد فاتیتأل
سمانه ملک پور و  ان،یعباس مانیپ: انجام شده است یتیجنس

 مارانیحقوق ب یبه بررس یا اغصان، در مقاله قیرح مینس
 رانیدر قانون ا تیجنس رییترانس سکشوال بعد از تغ

 وساالرید ایسوف. (0311و همکاران،  انیعباس)اند  پرداخته
در  زیکندلوس ن ییو فخراله مال وساالریاله د تیمهاجر، ب

قرار  یموردبررس رادر اسالم  ها یقصاص دوجنس ،یا مقاله
مسعود  نیهمچن. (0411مهاجر و همکاران،  وساالرید)اند  داده

 مارانیبه ب یحقوق یفقه دگاهید ،یا زاده، در مقاله یمظفر
را  تیجنس رییقبل و بعد از تغ یجنس تیاختالل هو یدارا

 کردیاما رو. (0410زاده،  یمظفر)قرار داده است  یمورد بررس
 یفریاز منظر فقه و حقوق ک کوئییرهابه  یشناس دهید بزه

هدف مقاله حاضر تبیین . استتوجه قرار نگرفته  چندان مورد
 فقه و حقوق کیفری ایران نسبت به شناختی دیده بزه رویکرد

خاص  جنسیتی -جنسی منش و خصلت دارای افراد
. نوآوری مقاله نیز در همین نکته نهفته است. است (کوئییرها)

سؤال مهم پرداخته شود که  نیدر مقاله حاضر تالش شده به ا
 کوئییرهاشناسی به  دیده بزه کردیرو ،یحقوق یاز منظر فقه

شکل قابل  نیبد زیمقاله ن هیاست؟ فرض لیچگونه قابل تحل
 یفریدیده در فقه و حقوق ک از بزه تیحما»طرح است که 

 یدیده به صورت کل از بزه تیحما ییجنا استیتابع س رانیا
به  .«خصوص وجود ندارد نیدر ا یافتراق کردیبوده و رو

 یابتدا به بحث نظر ،مورداشاره هیسؤال و فرض یمنظور بررس
و در  نیشناسی نخست دیده بزه کردیپرداخته شده سپس رو

 ییرهاکوئبه  بتنس نیشناسی دوم دیده بزه کردیادامه از رو
 .بحث شده است

 کوئییرهاماهیت  -8
 این. او است جنسی هویت آدمی، هویت وجوه نیتر مهم از 

 او حیات و هستی از پس مرد، یا بنامیم زن را آدمی که
 و خود توسط فرد هر گذاری ارزش و شناسایی وجه نیتر مهم

 آموخته کودک بهها  نقش این. است فرد آن پیرامون محیط
 او جنسیت با متناسب رفتارهای تقویت جهت در را او و شده

 موارد اکثریت در که طبیعی فرایند این لیکن. کنند یم تشویق
 را متفاوتی مسیر موارد یا پاره در ،گردد یم طی موفقیت با
 خویش، جنسی هویت جهان در کودک که طوری به. گذراند یم

 کاماًل یا شده تردید دچار جنس دو از یکی به خود تعلق در
 خویش بیولوژیک جنسیت مخالف جنس به متعلق را خود

. شود یم جنسی هویت اختالل دچار شرایط این در که داند یم
 در و ابدی یم ادامه کودک رشد با معمواًل وضعیتی چنین

 خود شدت حداکثر به و یافته ادامه قوت به نیز مواردی
 آناتومیک مشخصات تغییر برای فرد تقاضای یعنی رسد یم

 ،داند یم آن به متعلق را خود فرد که جنسیتی صورت به خود
 افرادی کوئییرها. شود یم گفته کوئیر افراد از دسته این به که
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 زن یا مرد منحصرًا را خود جنسیتی هویت که هستند
که  ییها ویژگی. (031: 0310 موحد و همکاران،)دانند  ینم

با  برند یخود به کار م یتیجنس تیهو فیدر توص کوئییرها
زن و مرد مطابقت  یعنی تیجنس ییگرا دوگانه جیرا یبند دسته
چرا  رند،یقرار بگ یتیچتر تراجنس ریز توانند یم کوئییرها. ندارد
 تیاز جنس یمتفاوت یتیجنس تیافراد هو نیا شتریکه ب
ممکن است  کوئییرهااز  یحال بعض نیبا ا. خود دارند یانتساب

 تیممکن است هو اکوئییره. ندانند یتیخود را تراجنس
 یتیجنس ت،یهر دو جنس ت،یدو جنس نیخود را ب یتیجنس

 یتیجنس تیهو. بدانند تیجنس یب ای( جنس سوم)جداگانه 
در نوسان است  تیچند جنس نیب کوئیراز افراد  یبعض

 یها تیهو کوئیرممکن است فرد  .(23: 0311 ،یهاشم)
 نیتمام ا. خود برچسب نزند تیرا رد کند و به جنس یتیجنس
نقطه اشتراک آنها عدم  یاند ول متفاوت گریکدیبا  میمفاه

 .تاس تیجنس ییگرا دوگانه جیرا یبند از دسته یرویپ

 کوئییرهادیدگی  بزه یشناخت علت -2
دیدگی بر  به نقش افراد در بزه ن،یشناسی نخست دیده در بزه

پرداخته  کیولوژیزیف یها مانند ویژگی ییها اساس ویژگی
شناسانه  قسمت تالش شده نقش علت نیدر ا. شود یم

 .شود یدیدگی بررس در بزه کوئییرها

 یافسردگ -0-2
است که حاالت و تظاهرات  یخلق الالتاز انواع اخت یافسردگ

و  یتحرک بی ،یدل تنگ ،ینیحالت غمگ کینشانگر  یکینیکل
در . (۶: 0310 ،یزیتبر یمحسن)ادراک است  یآشفتگ

: است دهیمطرح گرد هیدو نظر یابتالء به افسردگخصوص 
 جهیدرنت ی، افسردگهینظر نیطبق ا: یشناخت هینظر -0

که در افراد  دیآ یبه وجود م یخاص یشناخت یها فیتحر
سه  یافسردگ یبرا 8ن بکوآر. وجود دارد یمستعد افسردگ

 دید یعنیمربوط به خود  یها دگاهید( الف: مطرح کرد لیدل
 یعنی طیمربوط به مح یها دگاهید( نسبت به خود؛ ب یمنف
( گونه متخاصم و پرتوقع؛ ج به تجربه جهان به لیتما

 -2. یانتظار رنج و ناکام یعنی ندهیمربوط به آ یها دگاهید

                                                           
1- Aaron Beck 

ناگوار  یدادهایمتعاقب رو: آموخته شده یدرماندگ هینظر
که سبب از  ندیآ یبه وجود م یدرون یعل هاتیتوج ،یخارج

 :0312کاپالن و سادوک، )گردند  یرفتن عزت نفس م نیب
2/1۶). 

آنها  رایدارند؛ ز کوئییرها تیدو نظر مطابقت کامل با وضع نیا
هستند،  یاریبس یها تیدر خانواده و جامعه دچار فشارها و اذ

و ازنظر  ضیفرد، خود را در کارها مورد تبع لیدل نیبه هم
و اصواًل  ندیب یم شیمنفور خانواده خو یمطرود و حت یاجتماع

 زانیاجراشده در مورد م یها پژوهش. اند یبه فکر خودکش
 التیدر ا یجنس تیاختالل هو مارانیب یاقدام به خودکش

 یال 3اند که البته فقط  را گزارش داده ٪31تا  ٪0۶متحده از 
گزارش  ٪۶۶آمار  نیا رانیو در ا شود یم یبه مرگ منته 4٪

. (14: 0311 ،یکاظم شعاعو  یمؤمنمهرآور )شده است 
و جزء  یدرمان یها از روش یکیعنوان  مصرف هورمون به

آنکه از  لیافراد به دل نیا. است کوئییرهادرمان  ریناپذ ییجدا
دارند از  لیهستند و تما یخود ناراض نیظاهر و صفات دوم

کنند، گاه به صورت  یریصفات جلوگ نیا شتریگسترش ب
سرخود و بدون نظارت پزشک اقدام به مصرف هورمون 

عوارض  نیتر از مهم. دارد یامر عوارض نیکه ا ندینما یم
 یدر احساسات و افسردگ یناگهان رییمصرف هورمون تغ

 .باشد یم

 یدیدگی زمان و بزه یافسردگ انیارتباطات م نیشتریاز ب یکی
چنان  یاصل بودن زندگ فرد نسبت به بی قیاست که باور عم

به  شیگرا. ردیعنوان هدف جرم قرار گ کند که به دیاو را ناام
از افراد بهنجار است و  شیافسردگان ب نیدیدگی در ب بزه
با  یسردگاختالل اف انیگفت که م توان یم جهیدرنت
 .مثبت وجود دارد یا دیدگی رابطه بزه

 تیاختالل شخص -2-2
 یدیدگی دارا بزه لیاز دال یکیعنوان  به تیاختالل شخص

 ها اختالل نیازجمله ا دیپارانوئ یماریب. است یانواع مختلف
و توهم از  انیاست که هذ عیشا کوئییرها انیست که در ما

پررنگ  ینقش ماریبدیدگی  آن است و در بزه یاصل یها نشانه
مبتال به  مارانیمشخصه ب. (311: 03۶1کالرنس، )دارد 

به همه افراد  رپاید یاعتماد و بی تیشکاک د،یاختالل پارانوئ
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احساسات ازنظر آنها نه به عهده خود  نیا تیمسؤول. است
: 0312کاپالن و سادوک، )است  گرانیآنها، که بر دوش د

 یاست که افراد دارا یاز جمله اختالالت دیپارانوئ. (40۶
مبتال هستند خاص به آن  یتیو جنس یخصلت و منش جنس

 .(0۶۶: 031۶ستوده و همکاران، )

 یمرز تیاختالل شخص ت،یموارد اختالل شخص گریاز د
 یها یبه خودزن توان یم یمرز تیشخص یها از ویژگی. است

 دیدر عقا یناگهان راتییها، تغ دادن اهداف و ارزش رییمکرر، تغ
 یها ها و سنخ ارزش ،یجنس تیها درباره شغل، هو و نقشه

متناوب، رفتار  التیدوستان، از دست دادن مکرر شغل، تحص
سوءمصرف  ،یپول، پرخور رمسؤوالنهیخرج کردن غ ،یتکانش

به  شیپروا، گرا بی ینادرست، رانندگ یمواد، رفتار جنس
. زننده اشاره کرد بیو رفتارخود آس یشیحرکات نما ،یخودکش

 ،یعاطف یثبات از بی یمرز تیبه اختالل شخص انیمبتال
 ،یحوصلگ و بی یتوأم با احساس پوچ یحاالت افسردگ

نامتناسب و  دیخشم شد ت،یاختالل هو ،یا تکانه یرفتارها
 نیارتباطات ب. برند یکوتاه مدت جنون رنج م یها گاه دوره

ضرر به خود، حداقل در  یها زهیثبات است و انگ آنان بی یفرد
اران، ستوده و همک)دارند  یجنس یازجمله هرزگ ییها نهیزم

خصلت و منش  یعنوان مثال افراد دارا به. (011: 031۶
ها را به  از هورمون یادیز ریخاص مقاد یتیو جنس یجنس

نحو که با مراجعه  نیبد کنند یاستفاده م یرقانونیصورت غ
 یحت ای ابانیاز خ دیخر ،یهمزمان به چند پزشک، دزد

مورد مصرف  یها هورمون ،یدامپزشک یها هورموناستفاده از 
اختالل . (03۶: 0313 ،یو ناصح یسیرئ)کنند  یم هیخود را ته

با  یآن به طور معنادار یها و ویژگی یمرز تیشخص
ارتباط دارند  یخودکش ریغ یزن بیدیدگی و رفتار خود آس بزه

وجود تضاد در ظاهر و  .(12: 0312فر و همکاران،  یمحمد)
تنش و استرس شده و  جادیاست باعث ا نفرد ممک تیهو
را به آماج  کوئیر یکرده و افراد دارا دایپ یرونینمود ب یحت
 .دیدگی سوق دهد بزه

به اشخاص دارای خصلت و منش  یشناخت دیده بزه رویکرد -3
 جنسی ـجنسیتی خاص

 یمقدمات قاتیمرحله تحق -3-0

در . دارد داللت ها دیده بزه از حمایت بر دومین شناسی دیده بزه
شناختی ویژه و خاصی  دیده بزه کیفری ایران، رویکردحقوق 
 ـجنسیتی جنسی منش و خصلت دارای اشخاص به نسبت

 ضابطین اقدامات از یکی. اتخاذ نشده است( کوئییرها)خاص 
 و جرم از ناشی خسارات و ها آسیب کاهش در دادگستری

 از یکی جرم کشف. است جرم کشف دیده، بزه از حمایت
 ماده اساس بر. است انتظامی جویی پی حساس و مهم مراحل

 ضابطان» ،0312 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 44
 منظور به را الزم اقدامات تمام مشهود، جرایم درباره دادگستری

 فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ
 الزم تحقیقات ،آورند یم عمل به تبانی، یا و متهم شدن مخفی یا
 به را آمده دست به مدارک و نتایج بالفاصله و دهند یم انجام را

 مطلعی یا شاهد چنانچه همچنین. رسانند یم دادستان اطالع
 و تلفن شماره نشانی، اسم، باشد، حضورداشته جرم وقوع درصحنه

. «کنند یم درج پرونده در و خذأ را ایشان مشخصات سایر
 در دادگستری ضابطین اقدامات نیتر مهم از یکی همچنین
 جرم، از ناشی های آسیب کاهش و دیده بزه از حمایت

 از عمدتًا که است بزهکار تبانی یا مخفی فرار، از جلوگیری
 جرایم در. ردیگ یم صورت او بازداشت و دستگیری طریق

 بازداشت و دستگیری حق دادگستری ضابطین مشهود،
 اجازه با باید غیرمشهود جرایم در ولی دارند، را بزهکار

 در الزم اقدامات از یکی .باشد قضایی مقام مخصوص
 که است جرم محل معاینه و صحنه حفظ جرایم، خصوص

 آیین قانون 11 ماده. شود انجام دیده بزه مشارکت با تواند یم
 محل معاینه»: دارد یم مقرر خصوص این در کیفری دادرسی

 توسط آنان دستور به یا و تحقیق قاضی یا و دادگاه قاضی توسط
 انجام قاضی، وثوق مورد خبره اهل یا و دادگستری ضابطین

 شرکت جزایی امر در که اشخاصی محل معاینه هنگام. شود یم
 انجام مانع آنان حضور عدم لکن، شوند، حاضر توانند یم دارند

 که نیز پلیس خصوص این در «.شد نخواهد محل معاینه
 و ندیب یم آنچه تمام بایستی شود یم محل معاینه متصدی
 داشته کامل توجه و بنویسد دقیق طور به دینما یم مشاهده

 .نرود بین از محل معاینه هنگام به جرم آثار تا باشد

 یمرحله دادرس -3-2
در مرحله  کوئییرهادیدگی  از بزه تیقسمت از حما نیدر ا

 یفریعدالت ک ستمیدیده در س بزه. شود یبحث م یدادرس
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است که  یفریک ندیمهم در فرا یدارد و عنصر یمهم گاهیجا
شده  یو مال یروان ،یبدن بیبه دنبال وقوع جرم دچار آس

به  یدر جهت دسترس گاندید بزه که یبا توجه به موانع. است
از آنها، در  تیاست که حما یهیدارند، بد یفرینظام عدالت ک

. است یضرور یساختارها، امر نیبه ا یدسترس لیجهت تسه
مانند مشورت،  یو عاطف یعمل یازهاین یبرخ گاندید بزه

دادگاه و جبران  یدادرس نییآ ،ییقضا قاتیاز تحق یآگاه
تا  سیبرخورد با پل نیان جرم از نخستیخسارت دارند، قربان

کننده دادگاه،  جیگ و گاه دهیچیپ یدادرس نییرو شدن با آ روبه
لطمات  ریکاهش تأث ای ازهاین نیرفع ا یبرا. دارند ییازهاین

مقامات . خدمات وجود دارد ایمقدمات  یآنان برخ یروح
 زیو ن ازهاین نیبه ا دیاز جرم با یریشگیپ یبرا یفریعدالت ک

 یفریاز نظام عدالت ک انیوضع قربان یاصالحات مؤثر برا
از  یریشگیپ یمل استیو س نندنگاه ک تیاولو کیعنوان  به

بر کل نظام  یمحور دیده بزه دگاهیهماهنگ با د زیجرم ن
در  کوئییرهاکه از  ییها حاکم گردد لذا حمایت یفریعدالت ک

 .گردد یم انیب لیبه شرح ذ شود یم یمرحله دادرس

گان دارای خصلت و منش دید بزهحق  ییبازشناسا -0-2-3
 جنسی ـجنسیتی خاص

دیده از جمله  بزه از حمایت یها مؤلفه نیتر مهم از
 طرح و شکایت حق شناختن رسمیت به کوئیری ها دیده بزه

 دیده کوئیر بزه ارتباط جرم، وقوع با. است وی سوی از دعوی
 افتادن جریان به با. گردد یم آغاز کیفری عدالت دستگاه با

 از حمایت ضرورت و حساسیت کیفری، دادرسی فرآیند
 حمایت موضوع اهمیت. گردد یم آشکار مسیر این در دیده بزه
 ضرورت کیفری، فرآیند با آن نزدیک ارتباط و دیده بزه از

 یک تحقق و فرآیند این در دیده بزه جایگاه و نقش به توجه
 ؛سازد یم نمایان را دیدگان بزه از حمایت در کارآمد سیاست

 به قربانی دیدگی، بزه رخداد و جرم ارتکاب دنبال به که چرا
 دیده بزه سان، بدین و کند یم مراجعه کیفری عدالت دستگاه

 فرآیند وارد مجرمانه پدیده اصلی گران کنش از یکی عنوان به
 . گردد یم دادرسی

 دادگستری وکیل از استفاده حق -2-2-3

 یفریک یدادرس ندیدیده در فرا که از بزه ییها از حمایت یکی
حق . است یدادگستر لیبه وک یحق دسترس رد،یگ یصورت م

عادالنه  یاصول دادرس نیتر از مهم یکیمدافع  لیانتخاب وک
به  یحق دسترس. ستندیها حقوقدان ن همه انسان رایز. باشد یم

 نیقوان ،یدر قانون اساس رانیا یدر نظام حقوق فعمدا لیوک
به  ،یحقوق نیو دکتر ییقضا یها هیو رو یموضوعه عاد

 یحق دسترس. شناخته شده است تیاشکال گوناگون به رسم
و  دیبه طور مطلق و بدون هرگونه ق یدر قانون اساس لیبه وک

 لیوک رشیمکلف به پذ زیها ن مقرر شده و دادگاه یتیمحدود
آن و فراهم آوردن  09مقرر در اصل  زیو به تجو مردممنتخب 

 یدر راستا ،ییافراد فاقد توانا یاز سو لیانتخاب وک طیشرا
حق  زیدر فقه ن. اند شده یو حقوق ییحق بر معاضدت قضا

 استفاده حق. شناخته شده است تیبه رسم لیبه وک یدسترس
نیز  کوئییرهادادگستری یک حق عمومی بوده و  وکیل از
 . از این حق استفاده نمایند توانند یم

 ندیبه عدالت و رفتار منصفانه در فرا یدسترس -3-2-3
 یدادرس

این افراد در با  زیآم ضیرفتار تبعممکن است  موارد یدر برخ
به خود  یشتریامر شدت ب انینزد متصدمقایسه با سایرین 

موارد در صورت  یدر برخ. خودسرانه بازداشت شوند و ردیگ 
حضور در نزد قضات بعد از  ایو  نیضابط یاز سو یریدستگ

 رندیگ تحت فشار قرار  ریو تحق نیتوه ایبرخورد نامناسب و 
اجتماعات آنان مورد  ؛را انجام دهند تیجنس رییکه عمل تغ

 ریعمل غ چیاست اگر چه ممکن است ه یدولت نیظن مأمور
توانا و  ینجف) شود یانجام ندهند اما با آنان برخورد م یقانون

 .(1:0314همکاران 

ها چنانچه در  دو جنسه یمخصوصًا دگرباشان و برخ کوئییرها
با  هک شوند یم ینگهدار یبازداشت به سر ببرند در بازداشت

موضوع خطر آزار و  نیا .آنها منافات دارد یقیحق تیجنس
به  گریو از طرف د کند یم شتریرا در مردان تراجنس ب تیاذ

آنان در بازداشتگاه  یامکان نگهدار تیجنس رییلحاظ عدم تغ
، یکیزیضرب و جرح ف ممکن است. باشد ینم سریزنان م
به  یم با انتقام آنان را از دسترسأتو زیآم ضیتبع یرفتارها
دار  شهیر یها به جهت تعصب نیهمچن .کندمنصرف  عدالت
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با مشکل مواجه  یمساعدت حقوق و لیآنها به وک یدسترس
افراد را به دور از  نیا ییدر وهله اول نظام عدالت جنا. شود 

بشناسد و  یدیده واقع عنوان بزه به ضیعهرگونه تعصب و تب
حقوق را نسبت به آنان اعمال  یخود را موظف بداند تا برخ

 یها حمایت ی؛فریبه نظام عدالت ک یفور یحق دسترس :کند
 ؛رییتغبه درخواست  رشیلزوم پذ ؛کشف جرم ایبر گانیرا

 میو دخالت مستق تیحما؛ مردم نهاد یها مداخله سازمان
 او؛ تیو امن تیحفظ هو ؛میدیده فاقد ق دادستان بر حق بزه

 نیا .قاتیدر تحق عیاستمرار و تسر ؛ ولیحق بر داشتن وک
 میبا تنظ تواند یم ییاقدامات توسط نظام عدالت جنا

 یر نهادهایسا یو با همکار یافتراق ییجنا یها استیس
افراد و  نیشده ا عییو درجهت احقاق حقوق تض یتیحما
 ردیخاص صورت بپذ دیده بزهعنوان  از آنان به شتریب تیحما

چندان مورد  فیط نیا یربزهکا رسد یهرچند به نظر م
ن خأل و یا نبوده است و ییو قضا یقانون نیولؤدغدغه مس

 زیو ن زماز اقدامات ال یبه واسطه عدم برخوردار یناکارآمد
در سطح دادسرا دادگاه و  ییاجرا نیولؤآموزش قضات و مس

 لیاز قب یالزم است اقدامات جهیدرنت .است زیها ن زندان
از  یدر جهت درک بهتر و برخوردار نیآموزش قضات و مأمور

درعملکرد  ییبسزا ریرفتار مناسب و بدون تعصب که تأث
آنان  یداسازج نیدستگاه قضا خواهد داشت به عمل و همچن

 یافراد امر نیاستراحت ا یفضا یبزهکاران و جداساز ریاز سا
 .گردد یفراهم م زیآنان ن طیمؤثر در جهت حصول بهبود شرا

 شهود و مطلعان ،دیده بزهاحضار  -3-2-4
گذار  از تمهیدات تقنینی قانون مطلعان و شهود دیده، بزه احضار

 امنیت باید البته. اختصاص ندارد کوئییرهابوده و به 
 وی شهود و دیده بزه. شود نیتأم شهود و کوئیر یها دیده بزه
. باشند داشته امنیت مالی و جانی لحاظ از مراحل همه در باید

 یها ینگران کاهش به منجر که است اقداماتی از امنیت تأمین
شود  یم آنان خصوصی وزندگی هویت از حفاظت دیدگان، بزه

 دیده بزه در ناامنی احساس. (۶۶: 0311 اصلی، رایجیان)
 شکل به دوباره که گردد منتهی بحران یک به است ممکن

 حالت این. شود ظاهر عاطفی رنج و درد یا روانی آسیب یک
 آنان امنیت عدم و است صادق هم دیدگان بزه شهود مورد در

 و کند عاطفی یا روحی مشکالت دچار را آنها است ممکن

 نشوند حاضر محکمه در شهادت اقامه جهت شهود بسا چه
 ناشی عاطفی و عصبی تنشهای به را خود حضور عدم چراکه

 عنوان به دیده بزه همچنین. دهند یم ترجیح خود حضور از
 در تواند یم مجرمانه رخداد مورد در اطالعات منبع بهترین
 قانونی مقامات به دادرسی و تحقیقات بهتر هرچه انجام جهت
 بار، خشونت جرایم دیدگان بزه الخصوص علی و کند کمک

 بیشتر توجه مورد باید منظر این از پذیر آسیب دیدگان بزه
 و دیدگان بزه باشد بیشتر امنیت احساس اگر بنابراین. باشند
 خواهند مربوط مقامات با همکاری به بیشتری تمایل شهود
 . داشت

 امکان جبران خسارت و ترمیم -3-2-۶

تردید، واکنش اجتماعی در برابر بزه کار کوئیر ازار، اهمیتی  بی
کوئیر آزاری دارد و موفقیت نهاد عدالت  دهیبه اندازه خود پد

کیفری در پیشگیری از آن تا حدود زیادی مبتنی بر موفقیت 
 یفرینظام عدالت ک .باشد یدیده م در تعیین مجازات برای بزه

مهم متمرکز باشد تا فرد مورد بحث که در  نیبر ا دیبا یافتراق
 یو معنو یماد یها متحمل ضرر و زیان ،دیدگی اثر بزه

از بزه بر  یمنصفانه جبران صدمات ناش یقی، به طرگردد یم
در ابتدا الزم است که خسارات متحمل بر . محقق گردد یو

 هیالضرر توج یقاعده فقه اسآن را بر اس میفرد کوئیر و ترم
بر جسم آنان،  یاز سو استفاده جنس یناش یها زیان. نمود
 رییتغ، بیاز نفرت منجر به ضرب و جرح و تخر یناش میجرا

از جمله  تواند یم یازدواج اجبار نیو همچن یاجبار تیجنس
افراد بر جسم و  نیبه روان ا بیباشد که در کنار آس یخسارات

که حقوقشان  کوئیرافراد  ن،یبنابرا. آید یوارد م زیاموال آنان ن
و با  یحق را دارند که در زمان مقتض نینقض شده است ا

و قابل دسترس، در  نهیزعادالنه، کم ه یها وهیتوسل به ش
شک، جبران صدمات از  بی. ندیصدد جبران صدمات وارده برآ

لطمات وارده بر  امیدر الت یشگرف ریتأث یمال یرهگذر ابزارها
 تیبه وضع یو بازگرداندن و یاش و توانبخش فرد و خانواده

بزهکار و  یبازپرور ب،یترت نیاز ارتکاب جرم و به هم شیپ
 .خواهد داشت یو انباریاز اقدامات مجدد ز یریشگیپ

فرد کوئیر که از وقوع جرم متحمل ضرر  وضعیت است بدیهی
 انًایاز وقوع جرم تفاوت دارد، اح شیشده است با پ انیو ز

و  لیخود را ادامه داده و در تحص یعاد یزندگ تواند ینم گرید
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که مطرح  یحال سؤال. موارد موفق باشد ریکسب و کار و سا
 کوئیر، فرد هیدر موارد وقوع جرم عل ایاست که آ نیا شود یم

با توجه به  یمعنو یها در مورد ضرر و زیان رانیحقوق ا در
 ،یلذت از زندگ ییجرم از جمله، عدم توانا یآثار روان

از استرس مثل  یناش یجسم یها یماریو ب یروان یها یماریب
مثل عدم  یریادگیاعتماد به نفس کم، مشکالت  ،یشب ادرار

بعد از ارتکاب جرم  یآن مدت راتیکه تأث... تمرکز و انزوا و
 شده است؟ دهیشیاندی قانون ری، راهکارها و تدابشود یم رظاه

 یامر دارد که شاک نیبر ا حیتصر زین 0312ق آدک  04ماده 
و منافع  یو معنو یماد یها جبران تمام ضرر و زیان تواند یم

ک .د.آ قانون  .از جرم را مطالبه کند یالحصول ناش ممکن
عبارت از  یمعنو انیز»: مقرر نموده 04ماده  0در تبصره  0312

 ای یخانوادگ ،یو اعتبار شخص تیثیهتک ح ،یصدمات روح
عالوه بر صدور حکم به  تواند یدادگاه م. «است یاجتماع

الزام  لیاز قب گرید قیاز طر انیبه رفع ز ،یجبران خسارت مال
. دیو امثال آن حکم نما دیو درج حکم در جرا یبه عذرخواه

آورده  نیمقرره مذکور، ا ذکر شده در فیبا مداقه در تعر
 فیصرفًا به ذکر تعر ،0312ک .د.آ انونکه ق دیآ یحاصل م

 نینحوه جبران و رفع ا اند و به بسنده ننموده یخسارت معنو
بر  جرمسان بعد از ارتکاب  نیبد. اند پرداخته زیگونه صدمات ن

 0312ک .د.آ انونق 04ماده  0مطابق تبصره  کوئیر فرد
از  یملزم نمودن مرتکب جرم به عذرخواه قیاز طر توان یم

گونه ضرر و  نیبه رفع ا دیو درج حکم در جرا دهید بزه
خاطر  یو آسودگ میپرداخت و موجبات ترم یمعنو یها زیان
اذعان داشت که رفع صدمات  انتو یم .دیده را فراهم نمود بزه
است اما  یراه حل مناسب دیانتشار حکم در جرا قیاز طر یروح
به خاطر  دهید و اطالعات بزه تیعدم افشاء هو تیرعا یبرا
نام و مشخصات  ،یو تیو شخص متو حفظ حر تیامن نیتأم

در نظر گرفته  دیانتشار در جرا یکه برا یا او در دادنامه
 نیحکم در موارد مع نیا ن،یحذف خواهد شد، همچن شود یم

 رد،یدیده صورت گ بزه دیحسب نظر دادگاه و مطابق صالحد
از آثار  دیاز انتشار حکم در جرا یناش یو روان یبسا آثار روح چه
با حذف مشخصات . باشد شتریب زیخود جرم ن یو روان یروح
به رفع  توان یم دیدیده در حکم و انتشار آن در جرا بزه

 . گونه صدمات پرداخت نیا

 کوئییرهابه  رانیا ییجنا استیس کردیرو -4
 0312 مصوب اسالمی مجازات قانون در و حاضر حال در

موردتوجه  ،«پذیر آسیب خاص طیف» یک عنوان به کوئییرها
گذار به  قانون هیرو زین یقبل نیگذار نبوده و در قوان قانون

 یرانیگذار ا قانون»بهتر،  انیبه ب. شکل بوده است نیهم
 ریعمدتًا درگ دیکه شا کوئییرهادیدگی  جهت مبارزه با بزه یریتداب

و از منظر  یو در وهله اول منحرف جنس گردند یم یجرایم جنس
 «است نکرده ینیب شی، پشوند یمحسوب م یقانون، مجرم جنس

اتخاذ  یافتراق ییجنا استیگونه س و هیچ (۶2: 0312شاملو، )
قانون مجازات  231و  231 ،23۶، 233ننموده و تنها در مواد 

 ذ،یلواط، تفخ یانگار آن با جرم یها و تبصره 0312 یاسالم
 یجنس نیبه موضوع منحرف ییگرا جنس مساحقه و هم

محسوب  یجنس نیمنحرف کوئییرهاکه  یدرحال ؛پرداخته است
توسط  یجرایم ارتکاب طهیالزم به ذکر آنکه، ح. شوند ینم

همانند  زیو آنها ن شود ینم یمحدود به جرایم جنس کوئییرها
عنوان عوامل  به شتریکه پ یعوامل ریافراد جامعه تحت تأث ریسا

جرایم  ریدیده سا داده شد، بزه حیمؤثر بر ارتکاب جرم توض
 استیس یریکارگ از به یکه در قانون ما آثار شوند یواقع م

 یها جنبه با یو واکنش یاقدامات کنش قیاز طر یافتراق ییجنا
پذیر  قشر آسیب نیو بازدارنده نسبت به ا یارعاب رانه،یشگیپ

 یافتراق ییجنا استیعدم اتخاذ س لیبه دل. شود یمشاهده نم
 تیمسؤول نییدر خصوص تع یاشخاص، مالک نینسبت به ا

 .وجود ندارد زیآنها در صورت بزهکار بودن ن یفریک

 ییاجن استیهمانند س زین ییقضا ییجنا استیدر سطح س
 ینیب شیپ کوئییرها یبرا یخاص یها هیو رو ریتداب ،ینیتقن

اشخاص در  نیدیدگی ا به بزه یدگینشده است چراکه رس
 ستمیس حیوهله اول مستلزم شناخت کامل و درک صح

 یجنس نینوع اختالل و عدم خلط آن با منحرف نیاز ا ییقضا
در دستگاه  نیسته از مرتکبد نیا گر،یبه عبارت د. است
مناسب از مرحله ورود اتهام،  یها تیاز امکانات و موقع ییقضا
کردن  یو صدور حکم و سپر یدگیتا رس قیو تحق بیتعق

و  یفریچراکه در مباحث ک. ستندیبرخوردار ن تیدوران محکوم
که غالبًا با بازداشت آنها  فیط نیا یخصوصًا جرایم ارتکاب

از  یریلوگج یاقدامات الزم برا ینیب شیبه پ ازیهمراه است، ن
اشخاص در دوران بازداشت و عدم اتخاذ  نیسوءاستفاده از ا
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در مرحله دادسرا و دادگاه وجود دارد  زیآم ضیتبع یرفتارها
و  ینیتقن ییجنا استیس رغمیاما عل. (4۶: 031۶توانا،  ینجف)

از  تیبه منظور حما ییاجرا ییجنا استیدر سطح س ،ییقضا
به  تواند یکه م استصورت گرفته  دیمف یاقدام کوئییرها

 حال در. کند یانیافراد کمک شا نیا یاز بزهکار یریشگیپ
 یا تمامًا داخلی سطح در نهادهایی وها  سازمان حاضر،
. اند داده اختصاص طیف این به را خود های فعالیت از یا گوشه

 است زمینه این در فعال نهادهای ازجمله بهزیستی سازمان
 تدوین و اجتماعی های آسیب بخش بینی پیش با که

 اختالل به مبتالیان از اجتماعی های حمایت دستورالعمل
 از متفاوتی خدمات اختالل این به مبتالیان به جنسی، هویت
 ارائه پزشکی روان به ارجاع و شناسانه روان یها مشاوره جمله

 تغییر له مسأ درمانی، روان مراحل کردن طی ضمن تا کند یم
 .شود بررسی آنها جنسیت

جلسات مختلف روان  یکه با برقرار یرتصو ربدین ترتیب د
الزم وفق دستورالعمل مربوطه،  یها و نظارت و کنترل یدرمان

دهد، شخص  صینوع اختالل را تشخ نیسازمان ابتال به ا
 یبه پزشک ینمودن مراحل روان درمان یمبتال جهت ط

به طور  رانیا یپزشک روان تویکه انست شود یم یمعرف یقانون
تا پس از انجام  دهد یتحت نظارت قرار م اافراد ر نیخاص ا

به  ازیدر خصوص ن یمقتض صیمتعدد، تشخ یها شیآزما
 .عدم آن صادر شود ای تیجنس رییتغ یعمل جراح

 یقانون یبه پزشک یستیکه سازمان بهز یعالوه بر موارد
ها و دو  سکشوال از جمله ترنس کوئیر، اشخاص کند یم یمعرف

 رییتغ یافت مجوز عمل جراحیها ممکن است جهت در جنسه
 8.به دادگاه خانواده مراجعه کنند و اصالح جنسیت تیجنس

قرار  یموردبررس یقانون یتوسط سازمان پزشک دیمراتب با
 یآن مرجع و با حکم قطع دیو در صورت تائ تیگرفته و درنها

آنچه که . ردیپذ یصورت م تیجنس رییتغ یدادگاه عمل جراح
منطبق با  یسپرده شود، دوران زندگ یبه فراموش دینبا

که  یدر دوران دیبا تالست که شخص مبا نهاآ یواقع تیجنس

                                                           
 بدان صالحیت این 0312 مصوب خانواده حمایت قانون 4 ماده 01 بند طبق - 8

 دعاوی و امور به رسیدگی»: دارد یم مقرر قانون این 4 ماده. است شده تفویض
 .«جنسیت تغییر -01 بند: ... است خانواده دادگاه صالحیت در زیر

که  یتیاست بتواند با جنس یستیتحت نظر سازمان بهز
کند  یزندگ یواقع به صورت ندیب یخود را در آن م قتیحق

دوره با  نیکه ا یدر صورت .(1: 0311 ،یابرند آباد ینجف)
 نیاگر هم ا یستینشود، ازنظر سازمان بهز یط تیموفق

نداشته  یبه عمل جراح ازیباشد، ن یاختالل روان یشخص دارا
الزم به ذکر . درمان شود دیبا یگرید قیو اختالل او به طر
 یانجام عمل جراح زکشور پس ا یستیآن که سازمان بهز

و  کند یود با شخص را قطع نمارتباط خ زین تیجنس رییتغ
 یورود به زندگ یکماکان شخص را تحت نظارت و کنترل برا

 انجمن نهیزم نیدر ا گرید ینهاد اجتماع. دارد دشیجد
 ایران جنسی هویت اختالل به مبتال بیماران از حمایت

 و است شده تأسیس و ثبت 031۶ سال در که باشد یم
 و قانونی پزشکی شناسان روان و پزشکان روان را آن مؤسسین

 درمجموع، که دهند یم تشکیل اجتماعی فعاالن از جمعی
 جهت به راهکارهایی و مطالبات کردن دنبال و ارائه آن هدف

 مستمر یها مشاوره معیشتی، درمانی، حقوقی، مسائل به نیل
 جراحی عمل از بعد متعارف زندگی یک به رسیدن تا پیگیر و

 سپردن درنهایت و محیط ایجاد مختلف، یها نهیزم در
 به بیماران این سرنوشت ساختن و مجموعه این مدیریت

 .است خودشان دست

 یریگ جهینت
دستاورد مقاله حاضر، توجه قانونگذار به اتخاذ  نیتر مهم

در هر . است کوئیردیدهای  رویکرد افتراقی در حمایت از بزه
که در  کنند یم یزندگ یمختلف یها فیجامعه اقشار و ط

 ان،یم نیدر ا. برابر هستند گریکدیبا  یقانون همگ شگاهیپ
وجود دارند که آنها  کوئییرهاپذیر تحت عنوان  آسیب یگروه

 ای یعیطب لیافراد به دال نیا. دمتعلق به جامعه هستن زین
 یکی خود را متعلق به و اند نوع اختالل شده نیدچار ا یطیمح

از منظر . دانند یجنس مرد و زن نم یها تیاز هو
 نیا یحادث شده برا یروان اختالل نخستین،شناسی  دیده بزه
از منظر . دهد یدیدگی قرار م ها را در معرض بزه آن ف،یط

از اهداف  یکی گاندید از بزه تیحما  ،نیشناسی دوم دیده بزه
باعث شده تا  زیامر ن نیهم. باشد یم یفرینظام عدالت ک

 هیکل و توجه به حقوق و منافع آنها در گاندید از بزه تیحما
 ینظام دادرس فیاز وظا یکیعنوان  به یدگیمراحل رس
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دیده مورد  بزه رانیا یفریدر فقه و حقوق ک. شناخته شود
وجود  کوئییرهادر خصوص  یافتراق کردیاست اما رو تیحما

 0312مصوب  یفریک یدادرس نییدر قانون آ. ندارد
 این مقررات لذا بوده و تیحما حداکثر ازمندین گاندید بزه

اعمال  نیدیدگی دوم از بزه یریشگیپ باهدف قانون بایستی
که  ییها یو سخت ماتیبه نامال زین نیدیدگی دوم بزه. شود
در  یو ادار ییو قضا یسیاست در مراجع پل مکندیده م بزه

اقدام و حضورش در آن مراجع متحمل شود  ت،یارتباط با شکا
 یها آموزه از کهدیده  ضرورت جبران خسارت بزه. اشاره دارد

به لحاظ  یفریک یها یاست، در دادرس ترمیمی عدالت مکتب
. ابدی یم یشتریجرایم ضرورت ب یو گستردگ تیشدت، اهم

در  یقواعد و مقررات ،یو هم ازنظر ماهو یشکل ظرهم ازن
است، از  دهیو وضع گرد بیمنظور تصو نیا نیجهت تأم
و مقامات دادسرا در  یدادگستر نیدر نزد ضابط بیمرحله تعق

 دنظریو صدور حکم و تجد یتا مرحله دادرس ،ییقضا ستمیس
دیده در  نقش بزه تیاز توجه به اهم تیحکم، حکا یو اجرا
به نظر . دارد یو حفظ منافع و حقوق و ییجنا دالتروند ع

، موردنظر و دغدغه دست کوئییرهایدگی د ، بزهرسد یم
عالوه بر آن، در سطح . نبوده است ییو قضا یاندرکاران قانون

الزم برخوردار  طیکشور از شرا ییدستگاه قضا زین ییقضا
دادسرا،  در سطح ییاجرا نیقضات و مسؤول زیو ن ستین

 نیربط در ا یمراکز ذ ریها و سا ها، بازداشتگاه دادگاه، زندان
امر در وهله اول  نیا لیدل. اند دهیخصوص آموزش الزم ند
گرفتن حقوق  دهیو پس از آن، ناد ینشأت گرفته از خأل قانون

ها و  نامه نییآنها در آ تیاشخاص و عدم توجه به موقع نیا
 رایز. کشور است اجرایی یها دستگاهی داخل یها دستورالعمل

است که  یا به گونه ییو قضا ینیتقن ییجنا استیتعامل س
 حیصح یالزم و اجرا یبدون بسترها ینیتقن ییجنا استیس

 زیرابه ثمر نخواهد نشست  ییقضا ییجنا استیدر سطح س
 استیس یاجرا یهمانا ابزار الزم برا ییقضا ییجنا استیس

دیدگی  له بزهأحاضر در مس لاست که در حا ینیتقن ییجنا
مشخص و  ینیتقن ییجنا استیعدم اتخاذ س لیبه دل کوئییرها

 زین ییقضا ییجنا استیاشخاص، در سطح س نیا یشفاف برا
 عییآن همانا تض یاحتمال جهیوجود دارد که نت ییهایینارسا

 .دیدگی است افراد در فرض بزه نیا نیحقوق نخست

 هرگونه از دور به جامعه آحاد مذهبی و اعتقادی بینش ارتقای
 این به نسبت صحیح و منطقی رویکردی با و افراطی عقاید
 و انحراف یا و بیماری برچسب عدم همچنین و اقشار،

 استفاده و خشونت و جنسیاستفاده  سوء هرگونه از جلوگیری
 و مفاهیم شناسایی و اسالمی کشورهای دیگر تجارب از

 جانبه همه اقدامات همچنین و فرهنگی و دینی یها آموزه
 و نفرت از ناشی جرایم با مقابله جهت در قضایی، پژوهشی،
 نیتر مهم از تواند یم ،کوئیر اقشار قبال در آمیز خشونت

 قابل آنان شناسی دیده بزه خصوص در فقهی منظر ازها  مؤلفه
 .باشد بررسی و بحث

به  یگفته شده، موارد شیبه منظور رفع معضالت و نواقص پ
 :شود یم شنهادیپ لیشرح ذ

 تیدر نها یگزارش و دنیدیده و شن توجه به اظهارات بزه -
 ؛ دیدگی احترام درباره آثار بزه

 لیبه عدالت از قب یدسترس یالزم برا طیفراهم کردن شرا -
 ؛لیاز وک یحق برخوردار

از برخورد  یو خوددار حیآموزش قضات در جهت درک صح -
در عملکرد دستگاه  ییسزا به رینامناسب و بدون تعصب که تأث

 ؛ داشت اهدخو ییقضا

مقررات و  جادیزندان، ا نیمأمور شتریچه بآموزش هر -
 یبرا یجد یضمانت اجراها نییالزم و تع یها دستورالعمل

 یها به کاهش آسیب یانیکمک شا تواند ینقض آنها که م
 ؛ اشخاص باشد نیا

و  یسالب آزاد ریغ یو ضمانت اجراها ارهایمع ینیب شیپ -
مبارزه با  یحبس برا نیگزیجا یها چون مجازات یساتیسأت

دیدگی آنها در دوران حبس از  اشخاص، تا از بزه نیا یبزهکار
 نینامناسب مأمور یرفتارها ای یسوء استفاده جنس قیطر

 ؛ شود یریشگیپ

 ریاشخاص از سا نیا یجداساز زیها ن در سطح زندان -
کاهش  قیطر استراحت آنها از یبزهکاران و جدا کردن فضا

آنان  یاز بزهکار یریشگیبزهکاران در جهت پ ریارتباط با سا
 ؛ مؤثر خواهد بود اریکه بس
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 لیروان درمان ازقب یها استفاده هر چه بهتر از ارگان -
، روانشناسان و روانپزشکان در جهت یمددکاران اجتماع

 یریشگیپ جهیودر نت یاز اضطراب انزوا و طردشدگ یریجلوگ
 انیجامعه و اطراف حیدرک صح نیآنان و همچن یخودکش زا

و حصول  یافراد در جهت بهبود اوضاع زندگ نیا طیاز شرا
 ؛اشخاص این در مثبت راتییتغ

 اقشار اجتماعی اساسی به خدمات یاز دسترس نانیاطم -
بدون وجود  یشامل حق بر استخدام، خدمات درمان کوئیر

، فراهم کردن سطح آموزش و پرورش و الزام در ضیتبع
در  یجنس یها تیاقل یهرگونه بدنام سازاز  یریجلوگ هتج

 ؛ جامعه

اعصاب و روان در  ماریب و، یمنحرف جنس دیق اطالق عدم -
اقشار در  نیکسب و کار ا طیو بهبود شرا ییاشتغالزا یراستا

 . یشغل طیمح

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوهش در :مالحظات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقل در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نظر مورد اخالقی،

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

در این پژوهش، همه نویسندگان سهم  :سهم نویسندگان
 .برابر در نگارش داشتند

، این مقاله نگارشاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و راهنمایی داشتند، 

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
 ییمال و اله تیب وساالر،ید ا؛یمهاجر، سوف وساالرید -

 .«در اسالم ها یقصاص دوجنس»، (0411)کندلوس، فخراله 

 .0۶۶-04۶(: ۶2) 04 ،یالملل نیب یحقوق قاتیتحق

 تیاختالل هو .(0313) یعباسعل ،یناصحو  روزهیف ،یسیرئ -
 .صدا ننشر تهرا :چاپ اول، تهران .یجنس

 .(031۶) پازند، افسانه و بهشته ،ییرزایم اهلل؛ تیستوده، هدا -

 .نو ینشر آوا :چاپ دوم، تهران .ییجنا یشناس روان

 یشناس در روان ها هیها و نظر مکتب .(0312) دیشاملو، سع -

 .انتشارات رشد :چاپ چهارم، تهران .تیشخص

 میاغصان، نس قیرح و پور، سمانه ملک مان؛یپ ان،یعباس -

 رییترانس سکشوال بعد از تغ مارانیحقوق ب» .(0311)

(: 1) ۶، معاصر وقمجله فقه و حق .«رانیدر قانون ا تیجنس

322- 331. 

. (0312) آلکوت اینیرجیسادوک، و و مزیج نیکاپالن، بنجام -

 ارجمند، محسن و رضاعی فرزین ترجمه .پزشکی خالصه روان

 .نشر ارجمند: تهرانجلد دوم، چاپ پنجم، 

 .یشناس مباحث عمده در روان .(03۶1) راو. کالرنس، ج -

 . نشر آموزش :اول، تهران چاپ زاده، وهاب جواد ترجمه

: ادیو اعت یفسردگا». (0310) رضایعل ،یزیتبر یمحسن -

معتادان خود معرف به مراکز ترک  یافسردگ اسیکاربرد مق

 (:0) 0، فصلنامه سوءمصرف مواد مخدر .«یو بازپرور ادیاعت

۶3-21. 

 ،یالهه؛ نجف ،ییکال مته یزارع ؛یفر، محمدعل یمحمد -

 یها ویژگی سهیمقا» .(0312)محمود  ،یمنطق و محمود

با  عتاداندر م یخشم، خصومت و پرخاشگر ،یمرز تیشخص

 1، فصلنامه سوءمصرف مواد .«یو بدون افکار خودکش

(21:)011-11. 

به  یحقوق یفقه دگاهید» .(0410) زاده، مسعود یرمظف -

 رییقبل و بعد از تغ یجنس تیاختالل هو یدارا مارانیب

 .0۶۶ -02۶ 21)، مجله مطالعات حقوق .«تیجنس

 .(0311) زیهرانگم ،یشعاع کاظم و دیجاو ،یمهرآور مؤمن -

 تیافراد مبتالبه اختالل هو یتیشخص یها ویژگی سهیمقا»

(: 03) 4 ،یفصلنامه پژوهش اجتماع .«و افراد بهنجار یجنس

14- 14. 
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 (.0310) مرتضی کاسمانی، زاده حسین مجید و موحد، -

 رفاه .«زندگی کیفیت با جنسی هویت اختالل رابطه»
 .819-888: 11 ،اجتماعی

 استیس راتیتقر .(0311) نیحس یعل ،یآبادابرند  ینجف -
انتشارات دانشگاه  :چاپ اول، تهران .یدوره دکتر ییجنا

 .یبهشت دیشه

و انسداد در سیاست  تعارض» .(031۶)نجفی توانا، علی  -

، نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی .«جنایی ایران

19: 990-901. 

 جنایی سیاست» .(0314) ندا نیازمند، علی و توانا، نجفی -

 فصلنامه .«سکشوال ترانس افراد بزهکاری قبال در ایران
-014 (:96)1 ،الملل بین و ایران تطبیقی حقوقی تحقیقات

0۶1. 

ها در حقوق بین الملل  تراجنسی .(0311) هاشمی، سیدرضا -

 (.س) انتشارات صحیفه الزهرا :چاپ اول، تهران .بشر

 

 


