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آید که آیا زنان لزبین )زنانی که  می گاهی برای بعضی از افراد ترنس این سوال پیش
نسبت به مردان ترنس نیز کشش جنسی  ،(نسبت به زنان دیگر کشش جنسی دارند

به مردان دیگر کشش جنسی دارند(، نسبت  ا مردان گی )مردانی که نسبتدارند؟ یا آی
تواند از پیچیدگی  پاسخ به این پرسش مهم، می به زنان ترنس نیز کشش جنسی دارند؟

است و هم « بله»طورکلی پاسخ این پرسش، هم  بکاهد. به روابط بین افراد تا حدودی
موده و پاسخ به این پرسش را از زوایای پنج نکته مهم اشاره ن در این مقاله به«. خیر»

 .کنیم می مختلفی بررسی

 اندبعضیازافرادترنس،زمانیعضوجامعهلزبین/گیبوده .1

یابی  را به عنوان فردی ترنس هویت که خود گاهی بعضی از افراد ترنس، پیش از این
دانسته و در جوامع  خود را لزبین/گی می کنند و به ترنس بودنشان پی ببرند، تا مدتی

 .اند لزبین/گی حضور داشته

به عنوان  یابی هویت مناسب، الزمۀ های و واژه آگاهی از ادبیات دانیم، گونه که می همان
به « ترنسجندر» ها واژه فردی ترنس است. بعضی از افراد ترنس ممکن است تا سال

به خود را با جنسیت دیگری  توانند اند که می دانسته شان نخورده باشد، و اصالً نمی گوش
 .یابی کنند هویت جز آنچه که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده

همان جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت  که در جامعه با این افراد با توجه به این
 –اند  شناخته اند، براساس تنها ادبیاتی که می شده می داده شده بوده به رسمیت شناخته

 یابی هویت را خودشان –رفته  جنسی افراد به کار میتوصیف گرایش  در که ادبیاتی یعنی
 .اند کرده
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ترنس بودن خودش پی ببرد، با توجه به  که به مثالً یک مرد ترنس استریت پیش از این
در جامعه نیز به عنوان یک زن به رسمیت  که نسبت به زنان گرایش جنسی داشته و این

مناسب خویش دانسته و تا مدتی را « لزبین» شده است، ممکن است عنوان شناخته می
 .ببرد، عضو جامعه لزبین بوده باشد که به ترنس بودن خود پی پیش از این

جنسی که نسبت به مردان داشته،  یا مثالً یک زن ترنس ممکن است براساس گرایش
تدریج با خودشناسی بیشتر، عنوان ترنس را  به پنداشته و بعداً  ها خود را گی می تا مدت

 .تر دیده است مناسببرای خود 

گی جذب زنان ترنس عضو جامعه گی  بنابراین واضح است که در چنین موقعیتی، مردان
گردند. افراد ترنس  عضو جامعه لزبین می گردیده و زنان لزبین نیز جذب مردان ترنس

بودن خود پی برده و به عنوان فردی ترنس  که به ترنس ممکن است حتی پس از این
 .خود را با پارتنر لزبین/گی خود حفظ کنند نیز، همچنان رابطهآشکارسازی کنند 

تواندهویتجنسیتییاگرایشجنسیخودراهرفردیفقطخودشمی .2
 گذاریکندنام

 !نسبت به زنان ترنس کشش جنسی داشته باشند؟ البته« توانند می»آیا مردان استریت 

ه مردان ترنس کشش جنسی داشته باشند؟ چرا که نسبت ب« توانند می»آیا زنان لزبین 
 !نه

اش،  نظر از هویت جنسیتی و گرایش جنسی واقعیت این است که هر فردی صرف
 .تواند نسبت به افراد ترنس کشش جنسی و عاطفی داشته باشد می
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این معنا نیست که وی هویت جنسیتی  اگر مردی گی جذب زنی ترنس شود، ضرورتًا به
لزبین جذب مردی ترنس شود، ضرورتًا به این  یده انگاشته است. اگر زنیزن ترنس را ناد

« واقعی»چشم یک زن نگریسته یا وی را مردی  معنا نیست که وی مرد ترنس را به
 .بیند نمی

مرور زمان  گرایش جنسی خود دارند، به واقعیت این است که درک و برداشتی که افراد از
پیدا کند. مثالً ممکن است فردی تا مدتی خود  ییرو با خودشناسی بیشتر ممکن است تغ

« دوجنسگرا»گذشت مدتی و با خودشناسی بیشتر، عنوان  پنداشته، اما بعد از را گی می
پنداشته، اما  ببیند. یا ممکن است فردی خود را دوجنسگرا می تر را برای خودش مناسب

 .تر ببیند ش مناسبرا برای خود« گرا جنس همه»خودشناسی بیشتر عنوان  بعدًا با

این است که هر فردی فقط و فقط خودش  نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید
سان  ها نباید به گذاری کند، اما این نام گذاری تواند گرایش جنسی خویش را نام می

 .خودشناسی بیشتر باز دارد قفسی تلقی گردد که افراد را از

مردی ترنس کشش جنسی یا عاطفی دارید،  نسبت به بنابراین اگر زنی لزبین هستید که
لزبین، خودتان را از برقراری رابطه با مرد ترنس  خاطر ترس از طرد شدن از جامعه به

کشش  نسنسبت به زنی تر اگر مردی گی هستید و موردنظرتان محروم نکنید. یا
برای ایجاد رابطه  جنسی و عاطفی دارید، از این نترسید که گی بودنتان زیر سوال برود، و

 .عاطفی یا جنسی با زن ترنس مورد نظرتان اقدام کنید

به زنی لزبین یا مردی گی کشش  اگر مرد یا زن ترنسی هستید که به ترتیب نسبت
را برای تغییر عنوان گرایش موردنظرتان  گاه فرد جنسی و عاطفی دارید نیز، هیچ

بدهید فرد موردنظرتان خودش تصمیم بگیرد که  اش تحت فشار نگذارید. اجازه جنسی
 .گذاری کند نام گرایش جنسی خود را چگونه
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کششجنسیوعاطفینسبتبهافرادترنسسببتغییرگرایشجنسیافراد .3
 شودنمی

 اگر نسبت به افراد ترنس کشش جنسی کنند که بعضی از افراد سیسجندر با خود فکر می
کند. این تصور اشتباه است. اگر  تغییر می شان و یا عاطفی داشته باشند، گرایش جنسی

به یک زن ترنس کشش عاطفی و یا جنسی  مرد سیسجندر استریتی هستید که نسبت
موردنظرتان به مردی سیسجندر و گی تبدیل  دارید، با برقراری رابطه با زن ترنس

در استریتی که نسبت به مردان ترنس سیسجن شوید! همین موضوع برای زنان نمی
 .کند می کشش جنسی و یا عاطفی دارند نیز صدق

تواند گرایش  فردی فقط و فقط خودش می طور که در نکته قبلی عنوان کردیم، هر همان
جنسی شما یا افرادی که نسبت به آنها کشش  گذاری کند. نوع روابط اش را نام جنسی

توانید عنوان  دهند، بلکه این شما هستید که می نمی دارید، گرایش جنسی شما را تغییر
 .بدهید یا ندهید گرایش جنسی خود را تغییر

بنابراین اگر  .محور«آلت تناسلی»محور است، نه «جنسیت»گرایش جنسی در حقیقت 
کنید، گرایش  برقرار می مرد استریتی هستید که با زنی ترنس رابطه عاطفی یا جنسی

اگر زن ترنس مورد نظرتان  استریت باقی خواهد ماند، حتیتان همچنان همان  جنسی
 .آلت تناسلی منتسب به مردانه داشته باشد
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 بعضیازافرادموقعبرقراریرابطهجنسی،هویتجنسیتیمتفاوتیدارند .4

های روی  یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که به تعداد انسان
 .یابی وجود دارد های متفاوتی برای هویت زمین، روش

هویت  ه جنسیبعضی از افراد در زندگی روزمره هویتی دارند و موقع برقراری رابط
موقع  داند، اما مثالً فردی را در نظر بگیرید که در زندگی روزمره خودش را مرد می .دیگری

به زنان  کند و نسبت یابی می برقراری رابطه جنسی، خود را به عنوان یک زن هویت
اشاره به  . بنابراین وی ممکن است ترجیح دهد لفظ گی )که هم برایکشش جنسی دارد

را برای معرفی  (رود و هم برای اشاره به زنان همجنسگرا مردان همجنسگرا به کار می
 .گرایش جنسی خود به کار ببرد

باشد. وی موقع برقراری رابطه جنسی با  حال تصور کنید این فرد با زنی ترنس در رابطه
شناسد. اما  و خود را به عنوان فردی گی می داند د نظرش، خود را زن میزن ترنس مور

 .کند داند و به عنوان یک مرد زندگی می می در زندگی روزمره خود را مرد

داند، اما نوع  مردی همجنسگرا می این فرد درست است که در زندگی روزمره خودش را
ترنس مورد نظرش را زیر جنسیتی زن  اش به این معنا نیست که هویت یابی هویت

بیند، و چون خودش  به چشم یک زن می سوال برده باشد. او زن ترنس مورد نظرش را
دهد  کند، ترجیح می یابی می یک زن هویت را نیز موقع برقراری رابطه جنسی به عنوان

 .همجنسگرا معرفی کند خودش را

ی، و تعیین عنوان مناسب یاب های هویت پیچیدگی این مثال را از آن جهت بیان کردیم تا
هایی از این دست به  جنسیتی را شرح داده باشیم. مثال برای گرایش جنسی یا هویت

 .است ها بسیار تعداد آدم
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برقراریرابطهعاطفییاجنسیباافرادترنس،نبایدبانسبتدادنجنسیت .5
 اشتباهبهاینافرادهمراهباشد

که  نظر از این باشید این است که صرف ای که الزم است به آن توجه داشته آخرین نکته
گرایش جنسی نسبت به افراد ترنس کشش  چه افرادی با چه نوع هویت جنسیتی یا

جنسی با افراد ترنس، نباید با نسبت دادن  اشند، برقراری رابطه عاطفی یاداشته ب
 .باشد جنسیت اشتباه به این افراد همراه

عاطفی یا جنسی برقرار کند. این نوع  گاهی ممکن است مردی گی با زنی ترنس رابطه
شود، اما  جنسیت اشتباه به فرد ترنس نمی خود سبب نسبت داده شدن خودی روابط به

خاطر ترس از زیر سوال رفتن گرایش  گی به شود که مرد کل از آنجایی شروع میمش
بخواهد رابطه خود را با زن ترنس مورد نظرش  جنسی یا طرد شدنش از جامعه گی،

ترنس مورد نظرش، جنسیت اشتباهی را به او نسبت  مخفی نگه دارد یا در غیاب زن
 .بدهد

خود سبب نسبت  خودی شان به رابطه ه است،یا اگر زن لزبینی با مردی ترنس در رابط
شود  شود، اما مشکل از آنجایی شروع می نمی داده شدن جنسیت اشتباه به فرد ترنس

کند تا مبادا در جامعه لزبین مورد  رازی شرمناک پنهان می که زن لزبین رابطه خود را مثل
ی ترنس را برای دیگران که ناچار شود علت برقراری رابطه با مرد یا این قضاوت قرار گرفته

 .داده یا توجیه کند توضیح
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 اید، یا اگر زنی لزبین هستید که با  اگر مردی گی هستید که با زنی ترنس در رابطه
 :اید، به دو نکته زیر خوب دقت کنید مردی ترنس در رابطه

.یک گونه توضیحی به هیچ کس بدهکار نیستید. بنابراین خودتان را تحت شما هیچ 
در آنها  دوستان، اطرافیان، یا جوامعی که فشار نبینید که بخواهید حتما برای خانواده،

را تغییر دهید.  تان را توضیح داده یا عنوان گرایش جنسی خود عضو هستید، علت رابطه
تان، هر کاری را که  ترنس مرور زمان و با مشورت با پارتنر به خودتان زمان بدهید و به

توانید برای  مایل میدر صورت ت .دانید و به نفع هر دوی شماست انجام دهید صالح می
تان انتخاب کنید، اما  برای گرایش جنسی دیگران توضیح بدهید یا حتی عنوان دیگری را

اش را ندارید، هیچ اجباری در کار نیست که  آمادگی اگر مایل به این کار نیستید یا
تان انتخاب  بدهید یا عنوان دیگری را برای گرایش جنسی بخواهید به دیگران توضیح

 .کنید

توانید فرد  جنسیت اشتباهی را به فرد ترنس نسبت ندهید. اگر نمی موقع هیچ  .دو
گونه که هست بپذیرید، بهتر است  اش و همان نظرتان را با جنسیت حقیقی ترنس مورد

 و در میان بگذارید و در خصوص ادامه یا خاتمهصادق باشید، حقیقت را با ا با او
آشکارسازی  تان با هم به نتیجه برسید. اگر فرد ترنس مورد نظرتان برای دیگران رابطه

است مخفی نکنید. به  وقت رابطه با او را مثل رازی که مایٔه سرافکندگی کرده است، هیچ
م است انجام دهید. اگر فرد الز تان تان افتخار کنید و هر آنچه برای رشد رابطه رابطه

نکرده است، هرگز بدون اجازه او ترنس  ترنس مورد نظرتان برای دیگران آشکارسازی
موقعی که تنها هستید هرگز جنسیت اشتباهی  بودنش را برای دیگران آشکار نکنید، اما

است از قبل درمورد این مسائل با فرد ترنس مورد  را به او نسبت ندهید. همیشه بهتر
ها و ترجیحاتی دارد، و تالش کنید با هم  که چه خواسته رتان مشورت کنید و ببینیدنظ

 .مشترکی برسید در این زمینه به نتیجه
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 اید، یا اگر زنی ترنس هستید که  اگر مردی ترنس هستید که با زنی لزبین در رابطه
 :اید، به دو نکته زیر خوب دقت کنید مردی گی در رابطه با

خودتان را برای پذیرش چیزی که نیستید تحت فشار نبینید و همیشه  گاه هیچ.یک  
با  زی به عنوان فردی ترنسیابی یا آشکارسا تان باشید. اگر از قبل از هویت واقعی خود

پارتنر یا خاتمه  خاطر ترس از طرد شدن توسط گاه به اید، هیچ پارتنر خود در رابطه بوده
بینید. مثالً اگر فکر  نمی تان، تن به چیزی ندهید که برای خودتان مناسب یافتن رابطه

تمه یافتن خاطر ترس از خا گاه به هیچ کنید نیاز به طی کردن روند ترنزیشن دارید، می
تان به  دانید برای سالمتی یا شادی نکشید که می رابطه با پارتنرتان دست از اقداماتی

کنید نیاز به مصرف هورمون دارید، این کار را انجام  فکر می آنها نیاز دارید. مثالً اگر
دانید  جلب رضایت پارتنرتان از آنچه برای خود واقعی بودنتان الزم می خاطر دهید، و به

 گونه که هستید تواند شما را همان کنید پارتنرتان نمی نکنید. و اگر فکر می نظر فصر
نهراسید.  بپذیرد و دوست داشته باشد، با او صحبت کنید اما از خاتمه یافتن رابطه

دوست داشته و  گونه که هستید مطمئن باشید افراد بسیاری هستند که شما را همان
 .شمارند محترم می

کاهد  نمی برقراری رابطه عاطفی یا جنسی با پارتنرتان از اعتبار هویت جنسیتی شما  .دو
هایی که برای  واژه دهد. عناوین و و هویت جنسیتی یا گرایش جنسی شما را تغییر نمی

روند، به این منظور  می جنسیتی یا گرایش جنسی به کار گذاری هویت معرفی و نام
شدن را به احساسات و تجربیات  اند تا حس تعلق، تصدیق، و معتبر دانسته ایجاد شده

برای افراد تبدیل شوند که آنها را مجبور  گیری وپا که به قفس دست افراد ببخشند، نه این
شدن و برای به رسمیت شناخته  رفتن و قضاوت خاطر ترس از زیر سوال کند تا به می

خاصی پیروی کنند! بنابراین راحت باشید و هر کاری  های شدن، از قوانین و چهارچوب
دانید انجام دهید. و همیشه یادتان باشد، شما  الزم می تان که برای سالمتی و شادی
 .کس ندارید بدهکار نیستید و نیازی به تایید و تصویب هیچ هیچ توضیحی به دیگران
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 سعی کنید همیشه با خودتان و پارتنرتان  بندی مقاله؛ به عنوان نکته پایانی و جمع
نظر از هویت جنسیتی یا گرایش  که صرف صادق باشید. با کسی در رابطه باشید

بپذیرد، محترم شمارد، و دوست بدارد.  گونه که هستید اش، شما را همان جنسی
گاه به  دیگران تحت فشار نبینید. هیچ گاه خودتان را برای جلب رضایت هیچ

سرپوش نگذارید و هر آنچه برای شادی و  تان خاطر پارتنرتان روی خود واقعی
ها برایتان  دهید. اجازه ندهید عناوین و واژه تان به آن نیاز دارید انجام سالمتی
گونه  و همیشه یادتان باشد که شما هیچ .ب و محدودیت ایجاد کنندچهارچو

بنابراین با مشورت با پارتنرتان، هر آنچه را  .توضیحی به دیگران بدهکار نیستید
دانید انجام دهید. موفق  تان الزم می حال و آینده تان، و که برای خودتان، رابطه

 .باشید
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