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 مطالعه تطبیقی روند تغییر جنسیت در ایران و اتحادیه اروپا
 *شقایق ضیایی

**هرنوش فتاحیم
 

 70/9/7991: تاریخ پذیرش                    71/1/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

های دنیای اجتماعی امیروز کیه بیا آن مواجیه هسیتیم حضیور        برانلیزتری  پدیده یکی از چالش
ها گروهیی   تراجنسیتی. گنجند ای و سنتی مرد و زن نمی بندی کییشه افرادی است که در دسته

در نلیاه اول  . گییرد  های میرد و زن قیرار نمیی    یک از قالب هویت جنسی آنها در هیچ هستند که
که  کنند، درحالی بسیاری از مردم و حتی پزشکان ای  افراد را در بهتری  حالت بیمار قیمداد می

ای  گروه از افراد که در حال حایر تعداد آنها نیز کم نیسیت، گیروه جدییدی در دنییای امیروز      
سیال اخییر    78در آمار پزشیکی قیانونی در   )شیوع ای  افراد در دنیا و ایران . ندشو محسوف می

های حقوقی را  ، نظام(گیرد حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می
در ای  میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنهیا  . وادار به توجه به آنها کرده است

وق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز ای  گروه از افراد مبیادرت بیه صیدور    دادگاه اروپایی حق
البته الزم به یادآوری است که کشیور اییران در   . آرایی در جهت حفظ ویعیت حقوقی آنها نمود

پیشتاز بوده، اما با ای  وجود برخی از حقوق اساسی ای  افیراد   7968شناسایی ای  افراد از دهه 
نسیت نادیده گرفته شده است و همواره تالش جامعه بها دادن به دو جنسییت  در روند تغییر ج

ایی  امیر در حیالی اسیت کیه جنسییت       . مرد یا زن بوده و قسم سیومی در مییان نبیوده اسیت    
ای  پژوهش یم  ارائه تعری، دقییق از  . یابد طورکیی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعیق می به

ی درخصوص معیارها و موازی  حقوق بشری در ایران و آرای جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیق
پردازد تا در ای  راستا حقوق اساسی ای  افراد مورد شناسایی قرار  دادگاه اروپایی حقوق بشر می
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 مقدمه

برخیی آمارهیا    .باشید  های اجتماعی در جهان امروز مسئیه تراجنسیتی می از پدیدهیکی 

حکایت از افزایش ای  پدیده در سطح دنیا و نیز ایران دارند، اما ای  امر مسیم است کیه  

خصیوص وییع    نظر به شناسایی اخیر ای  گروه از افراد، تاکنون قیوانی  دقیقیی در ایی    

. تاً نقض حقوق اساسی ای  افراد را در پی خواهید داشیت  نلردیده است، که ای  امر نتیج

سیاله   98ای  ای  امر درحالی است که شناسایی ای  افراد الاقل در جامعیه اییران سیابقه   

ها مورد تأکید  یکی از راهکارهایی که در دنیای امروز در جهت ویعیت تراجنسیتی. دارد

است از تبدیل جنسیت ییک   باشد که عبارت قرار گرفته است مویوع تغییر جنسیت می

از خنثی به مذکر، از خنثی به مؤنث، از مذکر به خنثی )فرد از مذکر به مؤنث یا بالعکس 

« ریایت ایی  افیراد  »و « کرامت انسانی»اما در ای  میان دو عنصر (. و از مؤنث به خنثی

قالیه  ای کیه در م  در روند تغییر جنسیت و الزام به آن، قابل تأمل است و مسئیه اساسیی 

 .باشد تری  حقوق آنها می حایر سعی بر بررسی آن داریم امکان وجود لطمه به اساسی

ویعیت  (ره)امام خمینیطی فتوای  7949خصوص الزم به ذکر است در سال  در ای 

افراد تراجنسیتی تا حدودی مورد شناسایی قرار گرفت که ای  امر به نوبه خیود موجیب   

الیذکر گردیید و    به بسیاری از کشیورها در دهیه فیوق   پیشرفت رویه قضایی ایران نسبت 

عنوان نخستی  فرد یم  شناسایی ای  افراد مبادرت  نخستی  رهبر مذهبی در جهان به

گیذاری مواجیه    گذاری نموده است، لک  در ای  میان هنیوز هیم بیا خین قیانون      به قاعده

 .گردد ای با ای  قبیل افراد می هستیم که خود موجب برخورد سییقه

وجیود آمیده اسیت     در جامعه امروز نوعی الزام به تغییر جنسیت در میان ای  افراد به

گویی چنانکه اگر ویعیت خود را با جنسیتی که به آن تعیق دارند هماهنی  نکننید در   

گردد ای   حال پرسش مهمی که در اینجا مطرح می. گیرند جامعه مورد پذیرش قرار نمی

 زند؟ امت انسانی و عنصر ریایت ای  اشخاص لطمه میاست که آیا تغییر جنسیت، به کر

از ای  رو در ای  نوشتار در بخش نخست به ارائه مفهوم دقیقیی از جینس، جنسییت و    

باشد و استفاده از  پردازیم که الزمه درک بهتری از هدل مقاله حایر می تغییر جنسیت می

سسس گیذری بیر تاریخچیه     آید و حساف می کننده به آن، در گفتارهای بعدی بسیار تعیی 

تراجنسیتی و همچنی  روند تحولی تغییر جنسیت در دادگاه اروپایی حقوق بشیر خیواهیم   

و ارتباط آن با تغییر جنسیت و در بخیش سیوم   « ریایت»در بخش دوم به عنصر  . داشت

 .پردازیم به عنصرو نحوه ارتباط آن با تغییر جنسیت بیولوژیکی می« کرامت»
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 غییر جنسیتشناسی ت مفهوم. 9
 جنسیت و جنس. 9-9

عنوان یک عامل ییراکتسیابی، بیه ابعیاد بیولیوژیکی زنانیه و مردانیه تعبییر        به 7«جنس»

عبارت  به. گردد های اجتماعی دو جنس اطالق می شود و جنسیت، به صفات و ویژگی می

شیناختی و طبیعیت زن و میرد اشیاره دارد امیا       های زیست دیلر اگرچه جنس، به تفاوت

های شخصییتی و روانیی دانسیت کیه جامعیه آنهیا را تعییی          توان ویژگی ت را میجنسی

شناسیان نییز قائیل بیه تمیایز       همی  اعتبار، جامعیه  به (.776، ص7996 نیا، کریمی)کند می

آنیان جنسییت را درواقیع مجموعیه     . بنیادی  میان دو مفهوم جنس و جنسیت هسیتند 

گویید کیه چلونیه بایید      زن و مرد نوعی میدانند که در موقعیتی معی ، به  انتظاراتی می

های بیولوژیک مییان زن و میرد داللیت دارد،     پس اصطالح جنس، بر تفاوت. رفتار کنند

های شخصی و روانی است که معمیوالً جامعیه آنهیا را     حال آنکه جنسیت ناظر بر ویژگی

 (.6و  4، صص7996 ویسی و نظری،)کند تعیی  می

ه در عصر حایر موجب پیدایش مسائل فقهیی و  جنسیت، یکی از مویوعاتی است ک

توسیط جامعیه عیمیی     7998از سیال  « جنسییت »مفهیوم   6.حقوقی زیادی شیده اسیت  

هایی همچون سازمان میل متحد، اتحادیه اروپا و بسییاری   المییی و همچنی  سازمان بی 

ای ه بندی منظور مطالعه شیوه فکری، طبقه جنسیت به». از نهادهای ییردولتی اتخاذ شد

جنسییت،   .بیولوژیکی افیراد و رفتارهیای جنسیی در ییک جامعیه، شیکل گرفتیه اسیت        

های زن و مرد، مفاهیم زنانه، مردانیه و زنیانلی و مردانلیی شیده      بندی پدیدآورندة دسته

بیرخالل جینس بیولیوژیکی، جنسییت     . است که ساختار اجتماعی پدیدآورندة آنهاسیت 

                                                                                                                             
یدن و تقسیم کردن اقتباا شده است و در اصل، به تقسیم معنای بر به Secareاز واژه التی   (Sex)واژه جنس  .7

 .نث و مذکر اشاره داردؤنژاد بشری به دو گروه م

ااهل  ااهل محمدآصی، محسینی، آییت    ااهل مشیکینی، آییت   آییت  ،(ره)توان به امام خمینی  از میان فقهای شیعه می .6

اشاره کرد که مویوع تغیییر جنسییت را میورد    ...  ااهل مکارم شیرازی و ااهل یوس، صانعی و آیت محمد صدر، آیت

دلیل بیداهت و وییوح    اند و ای  امر به طورکیی ای  فقها، گاه تغییر جنسیت را تعری، نکرده به. اند توجه قرار داده

حالت منظور فقیهان از تغییر جنسیت همان معنای عرفی آن است؛ یعنیی تبیدیل    در ای . اصطالح یادشده است

اند  برخی از فقیهان در تعری، عبارت فوق تنها به تبدیل مرد به زن بسنده کرده. ل زن به مردمرد به زن یا تبدی

ای دیلر، تغیییر جنسییت را شیامل تبیدیل میرد بیه زن و        عده .ندا میان نیاورده و از تبدیل زن به مرد سخنی به

 .(6ص، 7997، نیا میکری)اند دانند و از تغییر جنسیت فرد خنثی به مرد یا زن سخ  نلفته بالعکس می
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و بیه عبیارت    باشید  ت تأثیر فرهن  و تاریخ میدهنده روابط میان افراد، تح درواقع نشان

را بیا   (میرد، زن و بیناجنسیی  )هیای مختیی،    توان ارتباط اجتماعی میان جنس دیلر می

 .(Perrot, 2004, pp. 92-93)جنسیت مترادل دانست

با معیارهای جهیانی تفیاوت    تفاوت بیولوژیکی اعم از تفاوت آناتومیکی و ژنتیکی، عموماً

های بیولوژیکی سیعی بیر ارائیه تعریی، مشخصیی از       واسطه تفاوت ای به عهاما هر جام ،دارد

ای اصرار بر وجود تطابق و هماهنلی از پیش تعیی  شیده مییان    اگرچه عده. جنسیت دارد

دهنده وجود ییک ارتبیاط ییامض مییان      جنس و جنسیت دارند اما اکثریت مطالعات نشان

 و برتییری ،و بییرای جنسیییتجیینس بیولییوژیکی و سییاختار اجتمییاعی جنسیییت هسییتند  

 (.Grange, 2010, p. 107)طور پیچیدگی بیشتری قائل هستند ارزشمندی و همی 

آنچه بر سر آن اجماع وجود دارد ایی  اسیت کیه جنسییت ییا تفیاوت جسیمانی ییا         

دهنیده تفیاوت در رفتیار، طیرز فکیر و نقیش        تویییح  فیزیولوژیک بی  زن و مرد، الزامیاً 

احساسیاتی   ،زنانکه کنید  ده ای  است که اگر مشاهده مییک مثال سا. اجتماعی نیست

کنند، ایی  در تفیاوت در جینس و جسیم آنیان       تر از مردان رفتار می یا عاطفی یا تعامیی

شیود کیه زنیان و     باعیث میی   یآید که پس چه چییز  پیش می سؤالاما ای  . ریشه ندارد

 مردان در مجموع خصایص ذهنی یا رفتاری متفاوتی داشته باشند؟

هیا   برخی از ایی  نظرییه  . های زیادی مطرح شده استنظریه پرسشبرای پاسخ به ای  

ییا  و ثیر نیسیت  أتی  بیی  حدی نقش دارد و کامالً پذیرند که تفاوت جنسی یا جنسیت، تا می

ثیر نیاگزیر  أطور کامیل منکیر تی    تفاوت جنسیتی است و برخی دیلر به ةکم آیازکنند دست

مثال، روانکیاوی میدعی اسیت کیه تفیاوت جنسییتی       برای . شوند جنس روی جنسیت می

گییری روان خیود    دلیل فرآیند متفاوتی است که کودک در مراحیل رشید خیود و شیکل     به

سیت کیه   ا ای جنسیت و تشکیل هویت جنسی روند بسیار پیچییده  کند و اساساً تجربه می

 7.تاس... و  روانی ،ثیر فاکتورهای مختیفی ازجمیه فاکتورهای بیولوژیکی، اجتماعیأتحت ت

هیای   گیذاری  هیا و نظیام ارزش   پردازان، ای  تفیاوت را بیه نقیش    رخی دیلر از نظریهب

                                                                                                                             
1. See: Rouyer, Véronique, Professeure de psychologie du développement de l’enfant, 

Conférence «Socialisation de genre et construction de l’identité sexuée de l’enfant: 

«approche psychosociale et développementale», Université de Bordeaux, edition 2015. 

(Voir: https://www.lairedu.fr/media/video/conference/socialisation-de-genre-et-onstruction-

de-lidentite-sexuee-de-lenfant/). 

https://www.lairedu.fr/media/video/conference/socialisation-de-genre-et-onstruction-de-lidentite-sexuee-de-lenfant/
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/socialisation-de-genre-et-onstruction-de-lidentite-sexuee-de-lenfant/
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ای  رویکرد . کند پذیری دریافت می دهند که کودک در فرآیند جامعه متفاوتی نسبت می

ترتیب، دختر و پسر از همان  بدی . شناختی دانست فرهنلی یا جامعه نتوا را تا حدی می

هیای جنسییتی    گذاری ها و ارزش شوند که باید برحسب کییشه وجه میابتدای کودکی مت

پس آنها شخصیت و رفتار خیود  . رفتار کنند و از دو جنس انتظارات متفاوتی وجود دارد

صیورت   توان به همی  رویکرد باال را می. دهند ها و انتظارات شکل می را مطابق ای  ارزش

ها موجب شیده اسیت کیه     و زیستی انسانیعنی شرایط تولیدی ؛ تاریخی هم توییح داد

آنچه که مسیم . زنان و مردان نقش اجتماعی و در نتیجه افکار و رفتار متفاوتی پیدا کنند

های جنسیتی هرچه باشید از   تفاوتاوالً  است و شاید کسی نتواند انکار کند ای  است که

حتیی  )ت جنسییتی  تفیاو و ثانیاً  شود های آیازی  طفولیت در فرد نهادینه می همان سال

اما اکتسابی بودن به ای  . اکتسابی است نه ذاتی (ای در فیزیولوژی داشته باشد اگر ریشه

 ،جنسییت . اکتساف کرده است تغییر دهید را تواند آنچه  آسانی می معنا نیست که فرد به

توانید آنهیا را بیا ییک      آسیانی نمیی   در رفتار و شخصییت فیرد ریشیه دوانییده و فیرد بیه      

ای  تغییرات بسییار  که روانکاوی مدعی است . و انتخاف عقالنی تغییر دهد گیری تصمیم

 .درونی و ناخودآگاهانه است

کشیورها و همچنیی  در اییران، جنسییت بیه میرد و زن        بیشتربا توجه به اینکه در 

را در عدم پذیرش نقش جنسییتی تعریی، شیده     توان تراجنسیتی تقسیم شده است، می

تواند توسیط   نقش جنسیتی می ،تر عبارت دقیق به. ری، نمودبرای جنسیت بیولوژیکی تع

فرد تراجنسیتی خیود   ،تر عبارت ساده به. فرهن ، مذهب و قانون یک جامعه تعری، شود

حیل اتخیاذ شیده در     اهر. دانید  را متعیق به هویت جنسیتی از پیش تعیی  شده خود نمی

ومیاً بیه میرد و زن تقسییم     کشورها که در آنها جنسییت عم  بیشترجوامعی نظیر ایران و 

هیای   اقیییت »که در اصطالح است شده، اصالح جنس و تغییر جنسیت ای  گروه از افراد 

ای  اساا تغییر جنسیت در ای  افراد عموماً بیه دو طرییق    بر. شوند معرفی می «جنسی

انجیام  توسط عمل جراحیی  که  است تغییر جنسیت بیولوژیکی نخست،: قابل تصور است

تغیییر جنسییت    ،و دومگوینید   میی  «تیرنس سکشیوال  »ای  دسته از افراد  به شود و می

مفهیوم   «ترنسجندر»واژه  شود و انجام میتوسط تغییر مدارک شناسایی است که هویتی 

 .(779ص ،7996 نیا، کریمی)دهدبندی را ارائه می عامی از ای  دو دسته
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 تغییر جنسیت تاریخچه. 9-1

جنسی، ناشیی از اصیل یییر قابیل دسیترا بیودن       سازی  ناقص 7968 دهه هایدر سال

 «یرورت»شده و تنها درصورت وجود  عنوان جرم شناخته می احوال شخصیه، در اروپا به

بیرای   7960در سیال   «تئوری ترنسکشوالیسم». و جنبه درمانی، قابل پذیرش بوده است

وعیت منظیور مشیر   بیه « هوییت جنسیی  »با ارائیه مفهیوم    7رابرت استولراولی  بار توسط 

توسط مجمع  7909گذاری شد و در سال  پایه بخشیدن به عمل جراحی اصالح جنسیت

 6.نام احترام به حق آزادی فردی، شناسایی شد پارلمانی شورای اروپا، به

گیردد کیه فیردی     برمی( 7949) 7906 در ایران تاریخچه شناسایی ای  افراد به سال

نویسید کیه همیواره     می (ره)امام خمینیبه هایش  در مجموعه نامه آرا فریدون میکنام  به

نویسید کیه او بایید     در اولی  پاسخ به او میی  (ره)امام خمینی. کند یک زن است فکر می

نامیه   امامکنند مجدداً برای  همه به او توصیه می. جا بیاورد سعی کند وظای، مردانه را به

در ایی  مالقیات خواهیان    مالقات کند و  امامشود با  بنویسد که در ای  زمان او موفق می

در (. 4، ص7998 پنیاه و صیمدیان،   یزدان)شود صدور مجوز شرعی جهت تغییر جنسیت می

نییز حضیور داشیتند، توانسیتند      (ره)امیام خمینیی  ای  مالقات که سیه نفیر از پزشیکان    

امییام ه دهنیید و در نهایییت ئییارا امییامتوییییحات بیشییتری درخصییوص ویییعیت وی بییه 
جسمی نامبرده و درخواست وی، مبادرت به صدور فتوایی  با بررسی ویعیت (ره)خمینی

یه نوی  در آن زمان نمود که در آن تغییر جنسیت با تجویز پزشک مورد ئدرخصوص مس

مسائل فقهی و حقوقی  ،عنوان اولی  فقیه مسیمان اعتماد را فاقد ایراد شرعی دانست و به

. (987، ص7996 زاده و اسیدی،  ااعب)بیان نمود «تحریرالوسییه»را در ای  رابطه در کتاف 

 ای حیدوداً  کنید اییران در زمینیه شناسیایی ایی  افیراد سیابقه       طورکه مالحظه می همان

                                                                                                                             
1. Stoller, Jesse, Robert (December 15, 1924 – September 6, 1991), was an American Professor 

of Psychiatry at UCLA Medical School and a researcher at the UCLA Gender Identity. 

جوهیا، در حقیوق    میالدی در زمینیه افیراد دوجنسیی و دگیرجنس     6886 و 7998های  عنوان نمونه، در سال به. 6

ان در فرانسه مطرح گردیید و همچنیی  از   در حقوق تطبیقی مطالبی از طرل حقوقدان 7990 خانواده و در سال

نظر تاریخی و اجتماعی و پزشکی و مفهوم شخص و سکس یا جنس زنیانلی و مردانلیی بیا توجیه بیه میدارک       

هیای   میالدی به بعد مطرح گردیده است تا آحیاد جامعیه از واقعییت    7906 موجود نیز بیشتری  مطالب از سال

های ییرمنطقی در بیی  میردم در جامعیه کاسیته      ها و حساسیت شسازی از تن موجود مطیع گردند و یا فرهن 

 .(644ص، 7996 امامی،: بنلرید به)می  گرددأدیلر تکی آمیز مردم در روابط با شود و زندگی مسالمت

https://en.wikipedia.org/wiki/Professor
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Identity
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ساله دارد که ای  امیر از مزاییای فقیه شییعه درخصیوص پوییایی آن و اعمیال نظیر          سی

 7.باشد درخصوص مسائل مستحدثه می

ت ای  افراد بیا اسیتناد بیه دو    تغییر جنسی ،و برخی دیلر از فقها امام خمینیاز نظر 

البتیه  . باشید  مورد پیذیرش میی   «اباحه اولیه امور»و اصل  «فقدان دلیل بر تحریم»اصل 

و جمعیی دیلیر از    امام خمینیی الزم به ذکر است که منظور از تغییر جنسیت در فتوای 

. شرطِ تغییر جنسییت هیویتی نییز هسیت     فقها تغییر جنسیت بیولوژیکی است که پیش

طیور خیاص    ی  مویوع محوری ای  مقاله در رابطه با تغییر جنسیت بیولوژیکی و بهبنابرا

 .باشد در ای  نوع از عمل جراحی می «کرامت انسانی»و  «ریایت»صر انقش عن

روند تحولی آراي دادگاه اروپایی حقوق بشور در رابطوه بوا تغییور جنسویت در      . 9-3

 مدارک مربوط به احوال شخصیه

کنوانسیون حقیوق   0در درجه اول بر مبنای ماده اروپایی حقوق بشر  آرای دادگاه بیشتر

باشیند و از ایی     کننده حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد می تداعی و بشر

هرکس از حق احترام به زندگی خصوصی و خیانوادگی، خانیه و مراسیالت خیود     ، اوالً رو

ییک از   ای نبایید از سیوی هییچ   مداخییه هییچ   ،در اجرای ای  حقو ثانیاً  برخوردار است

مقامات دولتی صورت گیرد ملر مداخالت منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعیه  

دالیل حفظ امنیت میی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشلیری از  ساالر به مردم

 هرج و مرج و جرایم، حفاظیت از سیالمتی و اخالقییات ییا حفاظیت از حقیوق سیایری        

 ،کنوانسییون  79با اسیتناد بیه میاده    ای  آرا  ،در درجه دوم. یروری تشخیص داده شوند

اشخاص از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قیوانی   لذا  .هستند مدافع حق ازدواج

                                                                                                                             
های مسیحی معتقد به حرمیت عمیل    الزم به یادآوری است که برخالل فقهای شیعه، فقهای اهل سنت و اسق،. 7

عنوان نمونه، مرکز پزشیکی سیتون کیه ییک بیمارسیتان کاتولییک در آمریکیا اسیت،          به .تغییر جنسیت هستند

دهد  ای  مرکز خدمات خود را در اختیار همه افراد قرار می»ای اعالم کرد که  درخصوص تغییر جنسیت در بیانیه

احیی افیراد   اما از انجام عمل جراحی همچون سقط جنی ، پایان دادن به زندگی بیمار بیرای تخفیی، درد و جر  

 بر همی  اساا، یک زن آمریکایی که در پاییز .«باشد های کاتولیک است، معذور می دوجنسی که مغایر با آموزه

خواهیان عمیل جراحیی     طی یک عمل جراحی جنسیت خود را در یک بیمارستان تغیییر داد و متعاقبیاً   6886

خداوند شما را مرد آفریده و از »که داشت  زیبایی در مرکز پزشکی ستون شد، ای  مرکز خطاف به ای  زن اعالم

 .(16و  16صص، 7994روزبهانی و کاوند بروجردی، )«تان معذوریم جراحی
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ها، حق مداخییه مشیروع را تحیت     برای دولت ومیی حاکم بر اعمال ای  حق برخوردارند 

 .شود شرایطی قائل می

 7،های مربوط بیه تغیییر جنسییت    اروپایی حقوق بشر در یکی از اولی  پرونده دادگاه

نیث و ییا   ؤمیذکر بیه م  )ی به رد درخواست متقایی مبنی بیر اصیالح ذکیر جنسییت     أر

دادگاه اروپایی حقوق بشر با رد ایی  دادخواسیت    .بر روی مدارک ثبت تولد داد( بالعکس

  و متناسب با چارچوف حقوقی ای  کشور، تا حد ممک ،دارد که بریتانیای کبیر اعالم می

درخواست متقایی را مبنی بر تغییر نام اجابت کرده است ولییک  اصیالح جنسییت بیر     

توانید میدارک    اما شخص می ،پذیر نبوده است روی مدرک شناسنامه در ای  کشور امکان

ی به أرواقع دادگاه در ای  در. رسمی دیلر را با ذکر جنسیت انتخاف شده دریافت نماید

پردازد و آن را در مواقعی که پای نفع عمومی در  حدود مداخیه دولت در زندگی افراد می

 ژرژ گیورویچ تیوان بیه سیخنی از     ی میی أدر تفسییر ایی  ر  . شیمارد  میان باشد جایز میی 

حقوق یکجانبیه ییا دو جانبیه    »شناا و حقوقدان فرانسوی اشاره کرد که بنابر آن  جامعه

ای اجتمیاعی و   باشید، حقیوق پدییده    فرد یا یک اجتمیاع نمیی  نیست و مختص تنها یک 

دنبال برقراری تعادل میان منفعیت شخصیی و منفعیت اجتمیاعی      انبه است که بهجچند

 .(Antonov, 2016, pp. 503-512)«باشد می

 ,COSSEY (Dhommeauxدر پرونیده   6میارتنز برخالل ای  رویه، نظر مخال، قایی 

1992-3, pp. 363-372 ) هرچنید   و میل اسیت  أبا رویه اسبق قابل ت 7998سستامبر  61در

بیه مرحییه    ،مراتب آییی  دادرسیی توسیط متقاییی     دلیل عدم رعایت سیسیه ی بهأای  ر

ای  قاییی هینیدی   . دی ماهوی نرسید اما اشاره به آن خالی از فایده نخواهد بوأصدور ر

دهد و به روند  رار میحق شکوفایی فردی مورد بررسی قبه مسئیه تراجنسیتی را با توجه 

المییی که تحت رهنمودهای مجمع اروپایی شکل گرفته اسیت و همچنیی     تحوالت بی 

طیور   بیه . کنید  سویی قوانی  و آرای قضایی در بسیاری از کشورهای اروپایی اشاره می هم

ال نییز دادگیاه نیوجرسیی بیر شناسیایی تغیییر        زمان در سیستم حقوقی کیام   هم تقریباً

کند و آن را راهی برای رسیدن به صییح درونیی و    کید میأوال شخصیه تجنسیت در اح

 .ای وارد شود بدون اینکه به منفعت اجتماعی خدشه ،داند نشاط فردی می

                                                                                                                             
 .7906اکتبر  71تاریخ  به REESپرونده . 7

2. Martens. 
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دهنیده ییرورت    هیا نشیان   گرایی بیی  دولیت   بنابر اظهارات قایی هیندی، وجود هم

منظیور   سیون نییز بیه  کنوان 76ی به ماده ٔدر ای  را. باشد شناسایی مویوع مورد بحث می

شود که درصورت عدم شناسایی جنسییت   دفاع از حق ازدواج با جنس متضاد، اشاره می

الزم بیه ییادآوری   . باشید  پذیر نمیی  اجتماعی و تغییر آن بر روی مدارک شناسایی امکان

بیه   ،مراتب آیی  دادرسیی توسیط متقاییی    دلیل عدم رعایت سیسیه ی بهأاست که ای  ر

 .ماهوی نرسیدی أمرحیه صدور ر

دادگیاه اروپیایی حقیوق     ،B.C Franceدر پرونده  7996در یک دعوای دیلر در سال 

هیای ذهنیی و روانیی، مجیوز تغیییر       بیر داده  های  بیولوژیکی عیالوه  بشر با اشاره به داده

عنییوان یییک عقبلییرد در  ی بییهأاییی  ر. جنسیییت در مسییتندات احییوال شخصیییه را داد

زیرا صدور مجیوز درخواسیتی را    ؛در نظر گرفته شده است استدالالت قضایی ای  دادگاه

 .نماید مشروط به انجام عمل جراحی و تغییر جنسیت بیولوژیکی می

دادگاه اروپایی حقوق بشر برای اولی  بار حق بیر تغیییر هوییت     6886ژوالی  77در 

کنید و   شناسیایی میی   GOODWINی ٔطیور صیریح در را   جنسی یا همان جنسیت را بیه 

ها فضایی برای اعمیال ایی  حیق بیا      کنوانسیون، برای دولت 0استناد ماده  ال بهح درعی 

هیای عضیو را    عبیارت دیلیر دولیت    گیرد و به شرایط و قوانی  داخیی در نظر میبه توجه 

مجبور به شناسایی حقوقی تغییر جنسیت و حقوق ناشی از شناسیایی جنسییت جدیید    

 .کند مانند حق ازدواج می

 ةسیسیتم بیمی   ،ی دادگیاه أتحادیه اروپا در گامی دیلیر در ایی  ر  دیوان حقوق بشر ا

منظیور پیذیرش عمیل تغیییر      دلیل تحمیل مرور زمانی طیوالنی بیه   درمانی سوئیس را به

با  6889ژانویه  0کند و در  نظر گرفت  ویعیت روانی فرد، محکوم می جنسیت، بدون در

روانی سندرم ترنسکشوال قائل  تمایزی میان رویکرد فیزیکی و Schlumpf c. Suisseی أر

، Y.Y.C. Turquieبرای اولی  بار دادگاه اروپایی در پرونیده   6876مارا  78در . شود می

منظور شناسایی رسمی جنسیت انتخابی را نقض حق احترام  تحمیل نازایی بر خواهان به

در ایی  میورد، دادگیاه بیدوی مرسیی  در ترکییه،       . به زندگی خصوصی در نظیر گرفیت  

فیرد  ة آن واست جواز تغییر جنسیت را با استناد به گیزارش پزشیکی کیه در نتیجی    درخ

الزم به ذکر است که دادگاه اروپایی، حفظ . طور قطعی و نهایی نازا نشده است، رد کرد به

موجیب آن، دسیتیابی    شمارد و تنها قوانینی که به ها را جایز می روند پزشکی برای دولت

 .کند روط به نازایی باشد را محکوم میبه هویت اجتماعی موردنظر مش
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اعطای مجوز تغییر جنسیت در فرانسه کیه بسیتلی بیه اثبیات      6871آوریل  71در 

دارد موجیب محکومییت ایی  کشیور بیه      « ناپذیری تغییرات ظاهری و فیزیکی بازگشت»

 Nicotة محکومیت فرانسه در هر سه پرونید . کنوانسیون حقوق بشر شد 0و  9اد ونقض م

رای قضیایی ایی    ٓدر رابطه با برداشت او از مفهوم تغیییر جنسییت در ا   .A.Pو  Garçon و

 .کید بر رویه برگزیده در پرونده پیشی  صورت گرفتأکشور، با ت

دلییل   رد درخواست اصالح جنسیت بر روی شناسنامه در ای  سه پرونده مشیابه، بیه  

ناپیذیری   و بازگشیت  عدم اثبات معیارهای الزم، شامل اثبات وجود سیندرم تراجنسییتی  

اجبار موجود مبنی بیر تغیییر فیزیکیی     تغییرات فیزیکی بوده است و هر سه متقایی به

منظور شناسایی جنسیت انتخاف شده، اعتراب و با استناد به ماده  ییر قابل برگشت و به

سیازی فیرد تراجنسیی را     شرط انجام عمل جراحی منتهی بیه عقییم   کنوانسیون، پیش 0

اما همچنان بر پروسة پزشکی جهت اعطای مجیوز تغیییر جنسییت مهیر     محکوم کردند، 

نوینی  ة، روی«کرامت انسانی»در ای  موارد دیوان اروپایی با استناد به اصل . زند یید میأت

 .کند را ایجاد و فرانسه را به هتک آن اصل محکوم می

راد ای از هوییت خصوصیی افی    باشد جنبیه  آنچه در ای  سه دادخواست مورد بحث می

 سازی جنسی، مسئیه تمامیت جسمی فرد مسیتقیماً  دلیل که در عقیم ابتدا به ای ، است

قایی . باشد ال دیلر در رابطه با هویت جنسی اشخاص میؤگیرد و س مورد بحث قرار می

 0 میاده ای بیرای تضیمی     کیه زمینیه   «استقالل شخصیی »اروپایی پیش از ای  بر اصل 

و حق بیر هوییت جنسیی و شیکوفایی فیردی را       7است کید کردهأباشد، ت کنوانسیون می

از طیرل دیلیر   . جنبه بنیادی حقوق در احترام به زندگی شخصی در نظر گرفتیه اسیت  

کشیور عضیو کنوانسییون، بیی       77ز حقیوق موییوعه   ا «ناپذیری بازگشت»حذل شرط 

دهنده گرایش به ترک ای  شرط و همچنیی  درک بهتیر    نشان 6876تا  6889های  سال

 .باشد نسکشوالیسم میاز تر

 رضایت، تبلوري از آزادي فردي. 1

 ةلغتنام. تاکنون تعاری، گوناگونی ارائه شده است« ریایت»درخصوص معنای لغوی واژه 

                                                                                                                             
1. arrêts Pretty, Van Kück, et Schlumpf. 
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آن را ، گرانید رابیرت  و دیکشینری   7داند ریایت را عمل موافقت در برابر چیزی می ،لتره

 ،ایی  تعیاری،   بنابر 6.داند ای می موافقت اعالم شده یا تصمیم بر مخالفت نکردن با پروژه

براساا تعری، . ریایت درواقع ابراز و بیان اراده فردی در مقابل پیشنهاد ارائه شده است

ایی    بنیابر . تواند ابراز شود یا ناشی از سکوت و عدم مخالفت فیرد باشید   دوم، ریایت می

اصل، آزاد و ناشیی   ای که بنابر اراده ،تعری،، ریایت بیان صریح یا یمنی اراده فرد است

باشد که در همه حیال بایید لحیاظ     از آگاهی فرد است و حقی از حقوق بنیادی  وی می

لیبرالیسیم پزشیکی ایی     . ای  مفهوم در آزادی ارتباط پزشکی نیز مشیهود اسیت  . گردد

طور آزادانیه بیه اقیدامات پیشیلیرانه، درمیانی و       کند که به امکان را برای بیمار ایجاد می

 9.ده متوسل شوددهن تسکی 

 الملل ررسی عنصر رضایت از دیدگاه حقوق بینب. 1-9

اما در اصطالح حقوقی  4.باشد معنای خشنودی، اجازه و رخصت می در لغت به «ریایت»

عبارت است از تمایل درونی یک فرد به عمل حقوقی که قبالً واقع شده یا در شرل وقوع 

 (.76، ص7997، جودکی و خالقی)است و یا بعداً رخ خواهد داد

شکیی داوطیبانیه و   ریایت زمانی معتبر است که به ،المیل از نظر موازی  حقوق بی »

حیق   ،در ای  قبیل افیراد . «بدون اجبار و اعمال نفوذ یا ارائه نادرست اسناد حاصل گردد

کنند تا میان حق امتناع از  ها آنها را مجبور می گردد که دولت ریایت زمانی مخدوش می

رسمیت شناخته شدن در قالیب انتخیابی    پزشکی و حق برخورداری از برابری و بهدرمان 

اصیل رییایت   »های زیادی درباره  المیل بحث در حقوق بی . خود دست به انتخاف بزنند

عنوان یکی از حقوق  المییی آن را به صورت گرفته و با اینکه هنوز هیچ سند بی  «آگاهانه

میثیاق   1 سیت امیا برخیی بیر ایی  باورنید کیه میاده        رسمیت نشناخته ا بنیادی  بشر به

هیای   المییی حقوق مدنی و سیاسی که براساا آن قرار دادن شخص تحت آزمیایش  بی 

                                                                                                                             
1. The Dictionnaire de la langue française by Émile Littré, commonly called simply the "Littré", 

is a four-volume dictionary of the French language published in Paris by Hachette. 

2. The Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (Great Universal Dictionary of the 19th 

Century), often called the Grand Larousse du dix-neuvième, is a French encyclopedic 

dictionary. 

3. Le consentement éclairé en psychologie, 2 avril 2019 Voir: https://nospensees.fr/le-

consentement-eclaire-en-psychologie/. 

 .مه، معاونت درمان دانشلاه عیوم پزشکی تهراننا پروتکل اخذ ریایت آگاهانه و برائت: ک.ر. 4

https://en.wikipedia.org/wiki/%2525C3%252589mile_Littr%2525C3%2525A9
https://en.wikipedia.org/wiki/%2525C3%252589mile_Littr%2525C3%2525A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedic_dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedic_dictionary
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عنیوان   وی ممنوع است، اصل ریایت آزادانه را بیه  ةپزشکی یا عیمی بدون ریایت آزادان

 7.االجرا تیقی نموده است المیل الزم یک قاعده حقوق بی 

 Amnesty»و « Transgender Europe» ،«ILGA Europe»ایی نظییر  هی  توجه سیازمان 

International » منظور حمایت از حقوق بشر در  که به 6اویدوکنوانسیون  6نسبت به اصل

تنهیا ابیزار حقیوقی     ،های بیولوژی و پزشکی تصویب شده، با استناد به ایی  اصیل   زمینه

. ز حقوق بشر، عنصر ریایت اسیت محدودکننده در زمینه پزشکی و در راستای حمایت ا

عبارت دیلر هر دخل و تصرفی در زمینه سالمتی نیازمند ریایت آزاد و روش  شخص  به

 .باشد شرط می عنوان پیش به

در  7991آورییل   4با مویوع حقوق بشیر و بیومیدیکال در تیاریخ     اویدوکنوانسیون 

تنهیا سیند حقیوقی     ایی  کنوانسییون  . امضای کشیورهای عضیو رسیید    به (اسسانیا)اویدو 

باشید و همچنیی     المییی در راستای حمایت از حقوق بشر در زمینه  بیومدیکال میی  بی 

یت با کارکردهای ایی  دو عییم قیرار    تواند در یدّ یادآور اصل کرامت انسانی است که می

منظیور حماییت از آزادی    هشیرط و بی   عنیوان پییش   در ای  کنوانسیون دو معیار به. بلیرد

کید بر ریایت آزادانه دارد و معنای آن آزادی فیرد در رد  أکه تاست   شده عمومی تعیی

منظور فرد باید با آگیاهی کامیل از درمیان و نتیایج      یا قبول خدمات درمانی است و بدی 

بیا اظهیار اینکیه کرامیت      9برتراند متییو پروفسور . احتمالی آن ریایت خود را اعالم کند

باشد، آن را ستون فیسفه حقوق بشیر   ل بنیادی  میبسیاری از حقوق و اصو أانسانی منش

شروطی مطیق  (یعنی ریایت آزادانه و آگاهانه)کند که ای  دو معیار  کید میأداند و ت می

المییل و   خصوص نکته قابل توجه آن است که از نظر موازی  حقوق بیی   در ای  4.هستند

نامه کتبیی   ز بیمار ریایتصرل آنکه ا پذیر، به در بحث ریایت تحت فشار و اقشار آسیب

آزاد تیقی  عنوان یک انتخاف کامالً هانه و بهاتواند آگ و امضادار اخذ گردد ای  ریایت نمی

تر اشاره شد، فرد ممک  اسیت تحیت فشیار اجتمیاع و بیا       گونه که پیش زیرا همان؛ شود

                                                                                                                             
مجمع عمومی سازمان  7996 دسامبر 76المییی حقوق مدنی و سیاسی مصوف  میثاق بی  1 مادهبرای مالحظه . 7

 .www.unic-ir.org: ک.ر میل متحد
2. OVIEDO. 

3. Bertrand Mathieu. 

4. Mathieu, Bertrand, né le 19 juillet 1956, est un professeur et juriste français, spécialiste de 

droit constitutionnel.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
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 .وجود فشارهای اجتماعی و روانی تصمیم به عمل جراحی بلیرد

یعنیی حیق بیر    )ار فرد در انتخاف بیی  دو حیق بنییادی خیود     توان گفت که اجب می

گیذارد و   ، بر عنصر ریایت تأثیر می(شناسایی هویت جنسیتی و حق بر تمامیت جسمی

منظور پذیرفته شیدن   اجبار ناشی از فشارهای اجتماعی و یا قانونی که به ،عبارت دیلر به

درونیی و آزادانیه وی اثیرات    توانند بر تصمیم و رییایت   فرد تراجنسیتی وجود دارند می

 .کنندة عنصر ریایت باشند بسا مخدوش مخربی برجای گذارند و چه

 جایگاه فقهی و حقوقی رضایت و برائت در حقوق ایران. 1-1

جیودکی  )در اصطالح حقوقی عبارت است از خالی بودن ذمه شخص معی  از تعهد «برائت»

بیر   ،ستای حفظ کرامت انسیانی افیراد  قانون مجازات اسالمی در را(. 76ص ،7997 و خالقی،

کید نموده ألزوم اخذ ریایت از بیمار یا ولی او قبل از اعمال هرگونه عمل جراحی و طبی ت

جهت است که عمییات پزشکی نیوعی تصیرل در تمامییت     ای  ریایت بیشتر از آن 7.است

احتیرام بیه    رییایت در راسیتای  . باشد جسمانی و معنوی افراد بوده و در بادی امر ناروا می

شیرط عمیل جراحیی     ترتیب رییایت پییش   کرامت انسانی افراد در نظر گرفته شده و بدی 

گییری بیمیار    انتخاف و تصیمیم ، 7900همچنی  مطابق منشور حقوق بیمار مصوف . است

 .باید آزادانه و آگاهانه و مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع باشد

های الزم  ه پزشک پس از گوشزد کردن آگاهیریایت آگاهانه درواقع ریایتی است ک

کنید و مبتنیی بیر     درباره نوع بیماری و عواقب ناشی از آن از شخص یا ولی وی اخذ میی 

ای منتقل نکند  خصوص آگاهی درک کامل از طرح درمانی پزشک است و چنانچه در ای 

گاهانیه  صیورت آ  ثر است کیه بیه  ؤریایت هنلامی م 6.باشد ریایت اخذ شده ناآگاهانه می

  اسیت کیه اکثیر پزشیکان اطالعیات دقییق و کامیل        ایحائز اهمیت  ةاما نکت. اخذ شود

فیرب اینکیه    و یا به دهند نمیدر اختیار بیمار قرار را درخصوص فرآیند بیماری و درمان 

 ، لیذا ای  اطالعات را به بیماران ارائه دهند آنها قادر به درک کامل اطالعات نیسیتند اگر 

مصیحت آنهیا نبیوده و در واقعییت     گیرند که به ه ای  دالیل تصمیماتی میباکثر بیماران 

 .نمایند جای بیماران تصمیم نهایی را اخذ می پزشکان به ،امر

                                                                                                                             
 .7996 قانون مجازات اسالمی مصوف 760 بند ج ماده: ک.ر. 7

 .معاونت درمان دانشلاه عیوم پزشکی تهران، نامه پروتکل اخذ ریایت آگاهانه و برائت: ک.ر. 6
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 گیري آزادانه و آگاهانه تصمیم. 1-3

کنید، بیه آن    های مختص آن زندگی میی  هر شخص در درون یک اجتماع و با پیچیدگی

ما قسمتی از یک سیستم هستیم که از اجتمیاع میا   . گیرد ثیر میأدهد و از آن ت ثیر میأت

ای  سیستم پدیدآورندة اثرات متقابل بی  تمام اشخاص است و ما تحیت   .شود ناشی می

فشار اجتمیاعی در ارتبیاط مسیتقیم بیا     . ثیر دنیایی هستیم که ما را احاطه کرده استأت

از طرفیی   :قابل تصور اسیت ثیر اجتماعی در آن أباشد که دو شکل از ت ثیر اجتماعی میأت

 (.De Visscher, 2016, pp. 505-507)انطباق و از طرفی دیلر تحمیل

ریایت آزاد و روشی   . باشد حق بر ریایت نوعی شناسایی اخالق در عیم پزشکی می

طور ارادی و آگاهانه، بعد از کسب اطالعیاتی جیامع و    توان به ابراز ریایت بیمار به را می

گیری داوطیبانیه در   تصمیم. د و یا حفظ سالمت فردی تعری، کردکافی و در جهت بهبو

معنیای حیق بیمیار در انتخیاف      مبحث کسب ریایت از بیمار قبل از عمییات پزشکی به

فاکتورهیایی نظییر   . باشید  ثیر خیارجی میی  أهای پزشکی فارغ از هرگونه ت آزادانه مراقبت

یی  امیر   ا. یمار اثر مسیتقیم بلیذارد  تواند بر تصمیم ب می...  فشار، اجبار، فریب، ترییب و

هدل از . برپایه چند اصل نظیر آزادی، خودمختاری و عدم وابستلی به ییر بنا شده است

گییری   طیور مسیتقل تصیمیم    کسب ریایت ای  است که بیمار در بهتری  شیرایط و بیه  

 (.Le Goues, 2015, pp. 5-10)نماید

یعنی حیق بیر   )ی  دو حق بنیادی خود گونه که اشاره شد، اجبار فرد در انتخاف ب همان

گیذارد و   ، بر عنصر ریایت تیأثیر میی  (شناسایی هویت جنسیتی و حق بر تمامیت جسمی

منظور پذیرفته شدن فرد  عبارت دیلر اجبار ناشی از فشارهای اجتماعی و یا قانونی که به به

 رات مخربیی بیر  تواند بر تصمیم و ریایت درونی و آزادانه وی اث تراجنسیتی وجود دارد می

سیفانه در بسییاری از جوامیع    أمت. کنندة عنصر ریایت باشد بسا مخدوش جای گذارد و چه

های رایج جنسی با عنوان میرد و   ویژه در ایران اجبار افراد به قرار گرفت  در یکی از قالب به

زن از طریق تغییر جنسیت آثاری در پی دارد که در درجه اول حقوق ایی  افیراد را کیامالً    

. کند ناپذیری به ای  افراد وارد می ها و لطمات جبران مخدوش نموده و از طرل دیلر هزینه

که حتیی   نیست،در ای  میان الزم به توییح است که منظور از اجبار عموماً اجبار فیزیکی 

نامیه اخیذ    امیه و برائیت  ن مطابق سایر اعمال پزشکی در ای  قبیل موارد نیز از افراد رییایت 

اما موییوعی کیه از اهمییت بسییار     . دهند ی  افراد خود ت  به عمل جراحی میشود و ا می

خورند که ناشی  زیادی برخوردار است ای  است که ای  افراد از نوعی اجبار روانی لطمه می
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 .از فشار اجتماع و پزشکان بر ای  افراد برای خروج از ای  ویعیت است

هیای حقیوقی بسییار محکمیی      ییه حمایت از تمامیت جسمی بشر و کرامت انسانی پا

باشند و ارتباط حق بیر   عیار برای ریایت در حیطه پزشکی می منظور ایجاد اصیی تمام به

صورت مستقیم و یا ییرمستقیم، یرورت شناسایی ای   ریایت با سایر حقوق بنیادی  به

 .کند عنوان حقی مطیق اثبات می حق را به

 ها جنسیتیآن با حقوق ترا ةکرامت انسانی و رابط. 3

معناست که انسان دارای حرمت است و حق دارد در  بدی  7کرامت انسانی در قرآن کریم

در . اجتماع محترمانه زیست کند و کسی حق ندارد حیثیت او را با خطیر مواجیه نمایید   

ای عمل نشود کیه بیا    گونه ویع و اجرای قانون نیز ای  امر باید مورد نظر قرار بلیرد تا به

عنوان حقی بنییادی  را   احترام به تمامیت جسمی بشر به. انی نداشته باشدخو کرامت هم

امیا شناسیایی   . عنوان شناسایی ییرمستقیم حیق بیر رییایت در نظیر گرفیت      توان به می

باشد کیه   واسطه اصل احترام به زندگی خصوصی و کرامت انسانی می مستقیم ای  حق به

آن را هدل حفاظت از طبیعت انسانی  اًعیم حقوق انحصار ومفهومی کیی و انتزاعی است 

. دانید  حقیوقی میی   -در نظر گرفته و بشر را در مرکز و اساا تمام برآوردهیای سیاسیی  

 .عبارت دیلر بشر ماهیتاً دارای کرامت انسانی است به

 اصل عام کرامت انسانی و ارزش بنیادین آن. 3-9

معنیای   مصدر کیرم بیه   معنای بخشندگی، دهش و بزرگی است و از در لغت به «کرامت»

 «کرامیت انسیان  »اصیطالح  . (769، ص7996، موثقی و زاده وکیل ،حسینی)عزیز شدن است

ایی   . ارزش فطری یا شایستلی یک انسان است که با ماهیت انسان وجیود یافتیه اسیت   

هیا   هایی را بر اقیدامات دولیت   وسییه استانداردهای حقوق بشری که محدودیت کرامت به

کرامت انسان را میورد   ،رو حقوق بشر از ای . شده و ارتقا یافته است نماید حفظ ویع می

 6.دهد و چنی  کرامتی ذاتی و ییر قابل سیب است حمایت قرار می

                                                                                                                             
  برتیری و کرامیت   که مبیّ« و کرمنا بنی آدم و حمیناهم فی البر و البحر»: ه اسراء آمده استسوراز  18در آیه . 7

 .باشد یافت  انسان نسبت به سایر موجودات می
2. Guylène Nicolas nous rappelle que «Thomas d’Aquin expose que la dignité de la personne 

humaine réside dans sa nature raisonnable: c’est 661 Conseil d’Etat, Juge des référés du 25 

octobre 2007, n°310125, «Mme Y ...». 
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عنوان یکی از اصول بنییادی  و بیا    کرامت انسانی در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز به

از ایی  حییث عزییز و    در نظر داشت  مالحظه انسان از آن حیث که انسان است و انسان 

 .(718، ص7996، میوثقی  و زاده وکییل  ،حسیینی )شری، است مورد لحاظ قرار گرفته اسیت 

به مفهیوم کرامیت انسیانی اسیتناد      بسیاری از کشورها نیز در قانون اساسی خود صریحاً

طور ییرمستقیم گوییای اصیل    توانند به کنند و دکتری  حقوق اروپا و مواد قانونی می می

 .نی باشندکرامت انسا

کنوانسیون حقوق بشر به اصل احترام و حفظ کرامت انسیانی   7ماده  همچنی  ارجاع

عبیارت   باشید و بیه   نقطه اوج ای  کنوانسیون می 7ورونیک شامسه دوپالاعتقاد پروفسور  به

در رونید درمیانی    اصیل رییایت   دیلر یمانتی برای سایر اصول کنوانسییون و خصوصیاً  

بدون شک در نظر داشت  کرامت انسانی به . بینی شده است شپی 6باشد که در ماده  می

 .تر نیز به آن اشاره شد آزادی اراده در توسل به خدمات بیومدیکال اشاره دارد که پیش

 موضوع کرامت انسانی از دیدگاه امام خمینی و سایر فقهاي شیعه. 3-1

بیدو تولید و بیدون    واسطه انسان بیودنش از همیان    امتیازی است که به انسان به ،کرامت

بنای کرامت در قرآن کریم . یابد توجه به دی ، فرهن ، نژاد، زبان و قومیت اختصاص می

سرچشیمه کرامیت   . ما فرزندان آدم را بسیار گرامیی داشیتیم  : فرماید ای است که می آیه

، 7996افتخاری و اسیدی،  )نفخه روح الهی در اوست أانسانی از دیدگاه قرآن برتری و منش

اتفیاق عیمیای شییعه در     بیه  و اکثیر قرییب   (ره)امام خمینیی در ای  میان  .(99 و 90صص

راستای پیروی از اصل مبره  قرآن معتقد به کرامت انسانی بوده و در حفظ آن در تمام 

 .اند کید ورزیدهأمراتب زندگی بشر ت

 :طورکیی مسئولیت دولت دو جنبه دارد به

هیا شیوند؛    حقیوق اولییه و فطیری انسیان     ها اجازه ندارند وارد دولت: جنبه سیبی( 7

 ... حقوقی مانند آزادی، حیات و

اند بیرای ارتقیا و تقوییت حقیوق طبیعیی و کرامیت        ها مکی، دولت: جنبه ایجابی( 6

 (.78و  9، صص7909 ،شریفیپور و  حسینقیی)انسانی اقدامات عمیی انجام دهند

                                                                                                                             
1. VeronIque Champeil-Desplats. 
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 کرامت انسانی در قانون اساسی. 3-3

عنوان باالتری  سند حقیوقی و سیاسیی مصیوف     اسالمی ایران بهقانون اساسی جمهوری 

ای حیائز   انیدازه  باشید و ایی  امیر بیه     درخصوص کرامت انسانی دارای مقرراتی می ،کشور

ها مویوع کرامیت   های اساسی انسان اهمیت است که سرمنشأ بسیاری از حقوق و آزادی

عنیوان ییک حیق     فقیط بیه   ه نیه و امروز( 66، ص7906نژاد،  زاده و رحیم حبیب)انسانی است

در ایی  قیانون   . گیردد  عنوان محور و مبنای حقوق بشر تیقیی میی   ییرقابل سیب، بیکه به

کرامت انسانی جزء مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و در مقدمه قیانون  

 .اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهدال قانون اساسی قرار گرفته است

 :عبارتند از حمایتی قانون اساسی درخصوص کرامت انسانیمقررات 

: ... نظامی است بر پایه ایمان بیه  ،جمهوری اسالمی»: قانون اساسی 6 اصل 9بند ( 7

در ایی   . «... ولیت او در برابیر خیدا  ؤم با مسی أکرامت و ارزش واالی انسان و آزادی تو -9

ول اعتقیادی اساسیی و مهمیی    کرامت انسانی چنان ارزشمند است که در کنار اصی  ،اصل

 .نظیر توحید، نبوت، امامت و عدل به آن پرداخته شده است

پیروی از اصول چنی  قیانونی کیه آزادی و کرامیت ابنیای     ... »: مقدمه قانون اساسی( 6

گشاید برعهده هملیان   را میانسان بشر را سرلوحه اهدال خود دانسته و راه رشد و تکامل 

 .معناست که هیچ مصیحتی باالتر از کرامت انسانی نیست  ای  مقرره بدی. «... است

تیری    عنوان یکی از اساسی مویوع کرامت انسانی به ،تر اشاره شد که پیش طور همان

تبع آن در قانون  یید فقهای شیعه نیز قرار گرفته و بهأها مورد ت حقوق بشر در تمام دوران

حائز اهمیت ای  است که بیا الیزام بیه     ةدر ای  راستا نکت. گر شده است اساسی نیز جیوه

واسطه وارد کردن فشار درونی و بیرونیی بیه ایی  افیراد در جهیت       انجام عمل جراحی به

یکی از  ،عنصر کرامت انسانی آنها نادیده گرفته شده و با نقض ای  عنصر ،تغییر جنسیت

ر ایی   نکته دیلر آنکه کرامیت انسیانی تبییو   . تری  حقوق بشر نقض گردیده است اساسی

اندیشه است که روح انسان ماورای جسم او از ارزش برخوردار بوده و جسم فیانی و روح  

پس آنچه مهم است روح انسان اسیت و کالبید تی  در مقایسیه بیا روح از      . ماندگار است

 .نیستاهمیت چندانی برخوردار 
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 نتیجه

تغییر هویت »های اخیر با تعری، جدیدی از تغییر جنسیت مواجه هستیم که به  در سال

در حقوق . اجتماعی آن اشاره دارد -شود و بنابرای  به جنبه روانی نیز تعبیر می «جنسی

بعضی از کشورهای اروپایی، ای  مفهوم جدید پذیرفته شیده اسیت، بیرای مثیال کشیور      

هیای جنسییتی    های پیاپی امروزه در شناسایی حقوق اقیییت  ریم محکومیت فرانسه عیی

بیرای صیدور    7،یکمو و در قانون نوسازی عدالت در قرن بیست شود  پیشتاز محسوف می

 .گیرد اجتماعی را در نظر می -مجوز تغییر جنسیت تنها معیارهای روانی

از نلاه دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تغیییر جنسییت کیه بیا معیارهیای بیولیوژیکی       

شیود و   میی  اجتمیاعی تعریی،   -شد، امروزه با معیارهیای بیولیوژیکی و روانیی    تعری، می

قابیل توجیه،    ةامیا نکتی   .همچنان معیارهای بیولوژیکی در ای  فرآیند حائز اهمیت اسیت 

شرطی بیرای   سازیِ جنسی پیش هرچند که عقیم. رویکرد قانون ایران در ای  زمینه است

 سیباشد اما از همان ابتدا و در طول تاریخ  اعطای مجوز تغییر نام و هویت جنسیتی می

گیاه شیاهد دعیوای     ت در ایران، هر دو الزم و میزوم یکدیلر بود و هیچسالة تغییر جنسی

رییم   ایم؛ ولییک  عییی   حقوقی مبنی بر اعتراب به عدم شناسایی جنسیت انتخابی نبوده

ها و  قانونی موجود درخصوص تراجنسیتی تصریح بر برقراری عدالت برای تمام افراد، خن

وی از جامعیة ایرانیی، در عمیل منجیر بیه      عنوان عضی  خصوص، به عدم قانونلذاری در ای 

ای درخصوص ویعیت آنها و بعضاً تحمییل یکیی از دو    اعمال رفتارها و تصمیمات سییقه

مضافاً اینکه نییاز بیه بیازنلری در انیدک قیوانی       . قالب رایج مرد و زن به آنها شده است

 .نکار استهای جنسیتی ییرقابل ا منظور هماهنلی بیشتر با ویعیت اقییت موجود و به

باشید، سیعی    دلیل ای  تعری، جدید که ناشی از اصل احترام به زندگی خصوصی می

ای از جنسیت است که در ارتباط مستقیم بیا زنیدگی اجتمیاعی     کید بیشتر بر جنبهأبر ت

هیایی کیه در چنیی  تعیابیری از جینس،       در ای  میان با تمیام پیشیرفت  . افراد قرار دارد

تیوان بیا اطمینیان بیشیتری مقولیه       رفتیه اسیت، میی   جنسیت و هویت جنسی صورت گ

تراجنسیتی را که نقش جنسیتی تعری، شده برای جنسیت بیولوژیکی خود را متناسیب  

                                                                                                                             
منتشیر   6876 نیوامبر  79در تاریخ  (loi de la modernisation de la justice) 67قانون نوسازی عدالت قرن . 7

با هدل اصیالح سیاختاری و در راسیتای تقوییت و دسترسیی آسیان بیه         ای  قانون. و به مرحیه اجرا درآمدشد 

 .خدمات عمومی دادگستری تصویب شد
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اما ای  امر ابتدا نیاز به شناسیایی ایی  افیراد در قیالبی      .دانند، قسم سوم تیقی نمود نمی

با عنایت . زن پرهیز گردد های رایج مرد و جداگانه دارد تا از تحمیل آنها به یکی از قالب

که در قرآن کریم، قانون اساسیی و   «اصل کرامت»تری  اصول حقوق بشری نظیر  به مهم

تیری  مسیائل    کید قرار گرفته است، جنسییت فیرد از خصوصیی   أرویه قضایی نیز مورد ت

کند که هرکس در قالبی که  شود و حق بر حریم خصوصی ایجاف می زندگی او تیقی می

کند آزادانه زندگی کند و ای  افراد نییز حیق دارنید کیه جنسییت       تخاف میبرای خود ان

گونه تغییری در جنسیت خود بدون ریایت کامل ردور از ه متناسب خود را برگزیده و به

های پذیرش ای  افراد هماهنلی و  یکی از جنبه. خصوص مورد پذیرش قرار بلیرند در ای 

 .ها استآن ةتطبیق اسناد هویتی با جنسیت برگزید

 ینه گروه خاصی  است «جنسیت»نام  ی ای  نوشته، تفکر از دریچة مفهومی بهکی  ةاید

دیدیة مقالة حایر تنها نابرابری میان دو جنسییت زن و میرد    ،عبارت دیلر به. از جامعه

بایید توجیه داشیت کیه     »شیناا فرانسیوی    جامعه اریک فس تعبیر پروفسور  نیست و به

هیای اجتمیاعی    خواهانیه، ایی  کییشیه    های برابری ل و ارزشسفانه برخالل وجود اصوأمت

آورند، مقرراتی کیه مشیروعیت ندارنید امیا در جامعیه       وجود می هستند که مقررات را به

اما ای  مسیئیه از مسیئولیت قانونلیذار در بیازنلری قیوانی  و       7.«باشند کننده می تعیی 

سازی و هماهنلی بیشتر  هن مقررات و همچنی  پر کردن خنهای قانونی در راستای فر

 .کاهد های جنسیتی نمی با ویعیت اقییت

  

                                                                                                                             
1. Fassin, Eric, professeur de sociologie à l'université Paris VIII - Saint-Denis-Vincennes, Livres 

audio Audible, épisode 21, 22 Juin 2018. 
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Abstract  

One of the most challenging phenomenons of today’s world that we are 

facing is the presence of the people who does not fit in regular gender 

classification, that is, male or female. Transgenders are a group of people 

which their identifications take place in no categorization. At first sight 

many of people and even doctors call these people sick in the best way and 

sexually perverse in the worst way. However the number of them is not 

small, they are considered as a new category in today’s world. The outbreak 

of these people in the world and Iran (according to the world health 

organization’s statistics in Iran we have approximately 700 cases on 

demand for transgender but in coroner’s statistics 350 individuals have 

changed their sexuality), has attracted juridical systems. Meanwhile claims 

and rights were discussed in order to be established, the European human 

rights court that was a pioneer, embarked with recognition and 

authentication of this category of people for issuance of votes in order to 

maintain juridical situation. In the meantime, we must say Iran has been a 

pioneer in recognizing these people since 1360s although some of the 

fundamental rights for this group has been ignored. In our research, we are 

willing to recognize the factors violating their rights by using justifying study 

about criteria and standards of human rights in confronting these people in 

Iran and the judgment and decisions of European human rights court. 

Keywords: Transgender, Gender Identity, European Court of Human Rights. 
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