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بسیاری از افراد ترنس مایل هستند که برای رسیدن به شادمانی جنسیتی و آرامش 
بگذارند. ترنزیشن به مراحل اجتماعی، قانونی و پزشکی  ترنزیشندرونی، قدم در مسیر 

در جهت رسیدن به شادمانی جنسیتی انجام  ترنسشود که بسیاری از افراد  گفته می
از شروع روند  دهند. در این مقاله سعی بر این داریم تا به نکات مهمی که پیش می

این اگر از جمله افراد ترنس ترنزیشن الزم است از آنها آگاه باشید بپردازیم. بنابر
وسالی هستید  آموز، دانشجو، شاغل، متاهل، نوجوان، مسن، یا با هر شرایط و سن دانش
خواهید قدم در مسیر  یابی کرده و می تازگی خود را به عنوان فردی ترنس هویت که به

 .ذارید، این مقاله برای شماستترنزیشن بگ

1.   

 :شود پروسه ترنزیشن به سه دسته تقسیم می

  ترنزیشن اجتماعی )آشکارسازی، تغییر پوشش، تغییر مدل مو، تغییر نام
 ؛(…اجتماعی، و 

 و ؛(…عمل جراحی و  ترنزیشن پزشکی )هورمون درمانی، یک یا چند 
 (… ترنزیشن قانونی )تغییر نام و مشخصات قانونی، تغییر مدارک شناسایی و. 

ای ندارد. افراد ترنس  شده ترنزیشن مسیر مشخص شده و چهارچوب از پیش تعیین
بسته به تصمیم و ترجیح خویش، یک یا چند مرحله از مراحل ترنزیشن را برای رسیدن 

مثالً بعضی از افراد ترنس ممکن است تصمیم  .دهند می به شادمانی جنسیتی انجام
بگیرند که فقط مراحل ترنزیشن اجتماعی را انجام دهند، و هیچ نیازی به ترنزیشن 

پزشکی نداشته باشند. بعضی از افراد ترنس ممکن است از مراحل ترنزیشن پزشکی 
 .ته باشندفقط هورمون درمانی را انجام دهند و هیچ نیازی به عمل جراحی نداش
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ارزش مراحل مختلف پروسه ترنزیشن با هم برابر است؛ به این معنا که هویت فرد 
دهد، درست به اندازه  کند و پوشش خود را تغییر می ترنسی که فقط آشکارسازی می

 .دهد معتبر است هویت فرد ترنس دیگری که یک یا چند مرحله عمل جراحی انجام می

ی باینری و از زن به مرد یا از مرد به زن نیست؛ به این ا پروسه ترنزیشن ضرورتا پروسه
های باینری زن یا مرد تعلق ندارید، اصال الزم  کنید به قالب معنا که اگر احساس می

تواند  ها بگنجانید. بله، پروسه ترنزیشن می نیست خودتان را در یکی از این قالب
 .نیز باشد غیرباینریای  پروسه

ند قدم در پروسه ترنزیشن بگذارند، ابتدا و پیش از هر چیز الزم ا افراد ترنسی که مایل
است که سطح دانش و آگاهی خویش را پیرامون مراحل مختلف ترنزیشن باال ببرند، 

از مراحل ترنزیشن را مراحل مختلف ترنزیشن را کامالً بشناسند، پیامدهای هر یک 
 .بسنجند و سپس قدم در مسیر ترنزیشن بگذارند

2.   

وقتی سطح آگاهی و دانش خویش را پیرامون مراحل مختلف ترنزیشن باال بردید، آنگاه 
یک از  توانید تشخیص دهید که برای رسیدن به شادمانی جنسیتی به کدام بهتر می
 .پروسه ترنزیشن نیاز دارید مراحل

همانطور که در نکته قبلی نیز بیان کردیم، ارزش و اعتبار هویت افراد ترنس براساس 
شود. بنابراین راحت باشید و به دور از  کنند تعیین نمی مراحل ترنزیشنی که انتخاب می

که ترس از قضاوت شدن یا فشارهای خانوادگی و اجتماعی، هر یک از مراحل ترنزیشنی 
رساند، انجام دهید. اگر  کنید انجام دادنش شما را به شادمانی جنسیتی می فکر می

یک از مراحل ترنزیشن را طی کنید نیز، هیچ اجباری در کار نیست!  خواهید هیچ نمی
ندیشید و آنگاه با ابنابراین تالش کنید به دور از فشارهای خارجی، درباره خودتان بی

 .ختصاصی خود گام برداریداطمینان در مسیر ترنزیشن ا
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https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/


5 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

مسیر ترنزیشن برای هر فرد ترنسی اختصاصی خود اوست، و افراد ترنس پروسه 
کنند. هر فرد ترنسی الزم است با بررسی شرایط  ومانند هم سپری نمی ترنزیشن را مثل

یک از مراحل ترنزیشن نیاز دارد،  به کدام که فرد زندگی خویش، بسنجد و ببیند منحصربه
خود او بهتر است که هر یک از این مراحل را در چه نوع چهارچوب زمانی  و برای شخص

 .و با چه ترتیب و اولویتی انجام دهد

خواهید، هیچ اشکالی  دانید که چه می الزم به ذکر است که اگر از همان ابتدا دقیقًا نمی
رت ، نقشه کامل پروسه ترنزیشن خود را بصوکارندارد! لزومی ندارد از همان ابتدای 

دقیق بدانید! فقط کافی است قدم اول پروسه ترنزیشن خود را بشناسید. مثالً اگر 
خواهید به عنوان قدم اول، پوشش خود را تغییر دهید، این کار را انجام دهید.  می

تان راهنمایتان  سپس به احساسی که دارید خوب فکر کنید. مطمئن باشید احساس
خواهد کرد تا بهتر بتوانید مراحلی از پروسه  مرور زمان به شما کمک خواهد شد و به

 .ترنزیشن که به آنها نیاز دارید را بشناسید و انجام دهید

مرور زمان تغییر پیدا  این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ممکن است نیازهایتان به
کرده و  اند که تا چندین سال فقط هورمون درمانی می کنند. مثال افراد ترنسی بوده

پوشش و مدارک شناسایی خود را تغییر داده بودند و هیچ نیازی به انجام عمل جراحی 
کردند، اما بعد از گذشت چندین سال به این نتیجه رسیده بودند  در خود احساس نمی

که برای رسیدن به شادمانی جنسیتی به انجام عمل جراحی نیز نیاز دارند. بنابراین اصالً 
تدا نقشه کامل پروسه ترنزیشن خود را ترسیم کنید؛ کافی است الزم نیست که از همان اب

 .قدم پیش بروید و به خودتان فرصت بدهید به قدم
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و نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که بعضی از مراحل ترنزیشن 
ناپذیر یا  پذیر هستند، مثل مراحل ترنزیشن اجتماعی. اما بعضی دیگر برگشت برگشت

اش اینگونه است که  پذیرند، مثل مراحل ترنزیشن پزشکی. حالت منطقی برگشت هنیم
پذیر شروع  خواهید قدم در پروسه ترنزیشن بگذارید، ابتدا از مراحل برگشت وقتی می

تدریج و تنها درصورتی که  کنید، به خودتان زمان بدهید، خودتان را بشناسید، و بعد به
ه نیاز به ترنزیشن پزشکی دارید، با آگاهی کامل و کنید ک واقعًا از درون احساس می

 .سنجیدن همه جوانب قدم در راه ترنزیشن پزشکی بگذارید

 

ترین نکاتی که پیش از شروع روند ترنزیشن باید به آن توجه کافی  یکی دیگر از مهم
است که حتمًا شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود را با داشته باشید، این 
ناخواه  گذارید، تغییراتتان خواه تدریج که در پروسه ترنزیشن قدم می دقت بسنجید. به

کنیم تا با شیوه سنجیدن  گردد. در ادامه چند مثال ارائه می برای اطرافیانتان مشهود می
اقدامی که مناسب شخص شماست را آگاهانه انجام  شرایط آشنا شوید و بتوانید بهترین

 .دهید

آموز یا نوجوانی هستید که هم اکنون مشغول به  فرض کنید فرد ترنس دانش مثال اول؛
که قدم در پروسه ترنزیشن بگذارید، الزم است با خودتان  تحصیل هستید. پیش از این

 :فکر کنید که

بود؟ آیا ممکن است شروع پروسه آیا محیط مدرسه پذیرای تغییرات من خواهد 
ترنزیشن باعث شود تا در مدرسه برایم مشکالتی ایجاد شده و دیگر نتوانم تحصیالتم را 

نام کنم؟ آیا اگر برای خانواده  ادامه دهم؟ آیا این امکان را دارم که در مدرسه دیگری ثبت
از اینی که ام  آشکارسازی کنم، پذیرای من خواهند بود یا ممکن است شرایط زندگی

 هایم محدود گردد؟ یا آزادی افتدخطر   هست بدتر شود، امنیتم در خانه به
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کنند؟ اگر نه، آیا  ام طی پروسه ترنزیشن از لحاظ عاطفی و مالی حمایتم می آیا خانواده
های پروسه ترنزیشن را بپردازم؟ یا دوستانی دارم که  منبع درآمدی دارم که بتوانم هزینه

بتوانم روی حمایت آنها حساب باز کنم؟ آیا بهتر است االن برای  از لحاظ عاطفی
ام تمام شود، سپس قبل از ورود  ام آشکارسازی کنم و صبر کنم تا درس و مدرسه خانواده

که بهتر است فعال  به دانشگاه مراحل ترنزیشنی که به آنها نیاز دارم را انجام دهم؟ یا این
پس از ورود به دانشگاه، به فکر مستقل شدن و  ام آشکارسازی نکنم و برای خانواده

 شروع پروسه ترنزیشنم باشم؟

اکنون مشغول به تحصیل در  فرض کنید فرد ترنس دانشجویی هستید که هم مثال دوم؛
که قدم در پروسه ترنزیشن بگذارید، الزم است با خودتان  دانشگاه هستید. پیش از این

 :فکر کنید که

توانم در دانشگاه به عنوان  ی تغییرات من خواهد بود؟ آیا میآیا محیط دانشگاه پذیرا
شگاه تحصیالتم را ادامه فردی ترنس آشکارسازی کنم و با آسودگی خاطر در همان دان

توانم دانشگاهم را تغییر دهم و در دانشگاه دیگری با نقش  نه، آیا می ربدهم؟ اگ
ود دارد که با آشکارسازی در جنسیتی جدید خود ادامه تحصیل دهم؟ آیا این امکان وج

 دانشگاه به عنوان فردی ترنس، از تحصیل محروم شوم؟

 :کنید اگر در خوابگاه دانشجویی زندگی می

هایم پذیرای تغییرات من خواهند بود؟ آیا بهتر است ابتدا مستقل شوم و  اتاقی آیا هم
نزیشن را سپس پروسه ترنزیشن را شروع کنم؟ اگر در خوابگاه دانشجویی پروسه تر

شروع کنم، آیا ممکن است مشکالتی برایم ایجاد شود، امنیتم به خطر افتد، یا از خوابگاه 
 اخراج شوم؟
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اکنون مشغول به کار هستید.  فرض کنید فرد ترنس شاغلی هستید که هم مثال سوم؛
 :که قدم در پروسه ترنزیشن بگذارید، الزم است با خودتان فکر کنید که پیش از این

یط کاری پذیرای تغییرات من خواهد بود؟ آیا بهتر است در محیط کاری خود به آیا مح
که بهتر است از شغل خود استعفا داده و پس از  عنوان ترنس آشکارسازی کنم، یا این

طی کردن مراحل ترنزیشن محل کار خود را تغییر دهم؟ آیا ممکن است در صورتی که به 
ای  کارم اخراج شوم؟ آیا نوع شغل من به گونهعنوان فردی ترنس آشکارسازی کنم، از 

؟ مشغول به کار شوماست که پس از ترنزیشن همچنان بتوانم در موقعیت شغلی سابقم 
انداز  اگر شغل خود را از دست بدهم، آیا به منبع درآمد دیگری برای گذران زندگی و پس

 ام؟ های ترنزیشن اندیشیده کردن هزینه

اکنون با همسر و  سالی هستید که هم د ترنس متاهل یا مسنفرض کنید فر مثال چهارم؛
که قدم در پروسه ترنزیشن بگذارید، الزم است با  کنید. پیش از این فرزندانتان زندگی می
 :خودتان فکر کنید که

گذارد؟ آیا از دانش و آمادگی الزم برای  ام می تغییرات من، چه تاثیری روی بنای خانواده
ی همسر و فرزندانم برخوردارم؟ اگر همسرم تصمیم به جدایی بگیرد آشکارسازی کردن برا

توانم با این شرایط کنار  و حضانت فرزندان را نیز مطالبه کند، آیا از لحاظ روحی می
بیایم؟ آیا کار درستی است که خود واقعی بودن خویش و سالمت روانم را فدای حفظ 

توانم با جنسیت صحیح خود زندگی کنم؟ ام کنم و طی سالهای عمرم هرگز ن بنای خانواده
باشم؟ اگر تصمیم به همسر یا والد خوبی انم تو ام می یا آیا با سرکوب کردن خود واقعی

توانم همسر و فرزندانم را به شیوه صحیح درمورد مسائل  ام، آیا می ترنزیشن گرفته
 باشم؟مربوط به خودم آموزش داده و برای آنها همسر و والد بهتری 

 فرد منحصربهبه طور کلی، الزم است پیش از شروع پروسه ترنزیشن، همه جوانب زندگی 
 .خودتان را از زوایای مختلف بسنجید تا بتوانید با آگاهی در این مسیر قدم بگذارید

https://helptranscenter.org/


9 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 

اطالعات خود را پیرامون مراحل مختلف پروسه ترنزیشن باال وقتی که سطح دانش و 
بردید، به خودشناسی رسیدید و به خودتان فرصت دادید تا دریابید که از پروسه 

خواهید، و شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود را با  ترنزیشن چه می
فرد  ترنزیشن منحصربه خاطر قدم در مسیر  توانید با آسودگی دقت سنجیدید، آنگاه می

 .خودتان بگذارید

اید، قدم در راه ترنزیشن  اید و شرایط خود را نسنجیده اگر هنوز به آگاهی کافی نرسیده
خاطر فشارهای ناشی از عدم پذیرش خانواده و  اند که به نگذارید. افراد ترنسی بوده

، چشم خود را به روی شرایط پیرامون خود بسته مالل جنسیتیجامعه و ناراحتی از 
بودند و بدون سنجیدن تمامی جوانب، خودسرانه اقدام به هورمون درمانی کرده بودند. 
از مضرات هورمون درمانی خودسرانه که بگذریم، تغییراتی که در اثر هورمون درمانی در 

فراد به وجود آمده بود سبب بروز مشکالتی در مدرسه، خانواده، محل چهره و بدن این ا
شان را از آنچه که بوده دشوارتر  کار، دانشگاه یا خوابگاه برایشان گردیده و شرایط زندگی

 .کرده بود

البته در اینجا الزم است به این نکته نیز توجه داشته باشید که لزومی ندارد به دنبال 
آلتان دست نگه دارید! اگر نیاز به  ید یا تا رسیدن به وضعیت ایدهباش« آل ایده»شرایط 

طی کردن مراحل ترنزیشن دارید، باید برای بدست آوردن شرایط مناسب تالش کنید. 
برید، معنایش  شرایط برای همه یکسان نیست؛ و حتی اگر در شرایط سختی به سر می

باقی بمانید. همیشه امیدوار این نیست که قرار است تا همیشه در همین شرایط سخت 
 .باشید، تالش کنید، و بدانید که تنها نیستید
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اند که پس از آشکارسازی برای خانواده، ابتدا با مخالفت  بسیاری از افراد ترنس بوده
مرور زمان موفق شدند سطح دانش  شدید اعضای خانواده مواجه شده بودند، اما بعدًا به

باال برده و با صبوری حمایت اعضای خانواده خویش  و آگاهی اعضای خانواده خویش را
اند با موفقیت تحصیالت دانشگاهی خود را  بسیاری از افراد ترنس توانسته .را جلب کنند

 .به پایان برسانند و روند ترنزیشن خود را نیز پیش ببرند

تدریج  اند برای خانواده خود آشکارسازی کنند و به بسیاری از افراد ترنس متاهل توانسته
شان را نیز جلب نمایند. بسیاری از افراد ترنس  دهاحمایت و پذیرش اعضای خانو

گونه که  اند از لحاظ مالی مستقل زندگی کنند و پروسه ترنزیشن خود را نیز آن توانسته
اند پیش ببرند. بسیاری از افراد ترنسی که پس از آشکارسازی، دوستان یا  خواسته می

اند با تالش و  یا شغل خود را از دست داده بودند، توانسته خانواده یا شریک جنسی
صبوری خود را از شرایط سختی که در آن قرار داشتند نجات داده و دوستان، خانواده، 

 .شریک جنسی و شغل جدید و بهتری پیدا کنند

  پروسه ترنزیشن، سفر شخصی شماست. هر فرد ترنسی با هر شرایط یا
پروسه ترنزیشن بگذارد و به شادمانی جنسیتی دست  تواند قدم در وسالی می سن

 .وقت دیر نیست یابد. برای شروع پروسه ترنزیشن، هیچ

و نکته مهمی که باید طی این پروسه مدنظر داشته باشید این است که، پروسه ترنزیشن 
شما با وجود همه تاثیراتی که ممکن است روی اطرافیانتان بگذارد، تصمیم شخصی 

ی تاثیرات آن در وهله اول متوجه شخص شما خواهد بود. بنابراین شماست و تمام
اجازه ندهید شرایط محیطی یا اطرافیانتان، شما را به سمت پروسه ترنزیشن سوق داده 

 .یا از سپری کردن پروسه ترنزیشن باز دارد
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درست است که برای بدست آوردن هر چیز در زندگی، شاید الزم شود که بعضی چیزها 
کنیم؛ اما همیشه یادتان باشد که سالمت روان و آرامش درونی خود را هرگز فدای را فدا 

 آگاهانه پیش بروید، مراقب خودتان باشید، و هر آنچه .هیچ چیزی یا هیچ فردی نکنید
رسد که به  حتمًا انجام دهید. روزی فرا می تان به آن نیاز دارید مت روانکه برای سال را

و بابت همه کارهایی که در جهت خود واقعی بودنتان انجام  کنید، گذشته خود نگاه می
اید، به  هایی که با صبوری و تالش پشت سر گذاشته اید، و بابت همه سختی داده

 .کنید. موفق باشید خودتان افتخار می
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