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بخش پالکاردهای ماه افتخار شود،  شعار زینت« عشق، عشق است»که جمله  پیش از این
ی لیدی گاگا، شعار محبوب جامعه همجنسگرایان محسوب »اینگونه متولد شده» جمله
ز ای از مباحث مفصلی بود که از دیدگاه بعضی ا انگارانه شد. این شعار، خالصٔه ساده می

اینگونه »افراد، بیان کردنش برای پذیرش افراد همجنسگرا الزم و ضروری بود: افراد گی 
جنسیت نسبت به هم نه انتخابی است و نه  اند و کشش دو فرد هم«متولد شده

 .درونی هویت هر فرد است و ذاتیای فطری،  اکتسابی، بلکه جنبه

رفته را به همراه نداشته و به  ای نتایج خوشآیندی که انتظار می اما متاسفانه چنین ایده
احقاق حقوق شهروندی افراد نیز کمکی نکرده است. افراد لزبین، گی، بایسکشوال، و 

ر توان د اش را می اند. نتیجه هاست که قربانی علم و دانش مخرب شده ترنسجندر سال
گذاران برای  محروم کردن افراد ترنسجندر از خدمت در ارتش، و تالش گروهی از قانون

کیو جهت اجرایی شدن طرح  تی بی جی استناد به باورهای گروهی از پزشکان ضدال
 .های عمومی برای افراد ترنس اشاره نمود ممنوعیت استفاده از دستشویی

سازی آنها با  علمی و جایگزین فرضیات شبه با توجه به این شرایط، عجله برای مقابله با
 Nature ای در وبسایت مطالعهدر ماه ژانویه،  .نتایج علمی و واقعی قابل درک است

ریز اروپا انجام گرفت که  هایی در کنگره غدد درون سخنرانیمنتشر شد و در ماه می نیز، 
 .در هر دوی آنها به احتمال وجود نشانگرهای آناتومیکی ترنس بودن اشاره گردید

اینگونه متولد »اشاره گردید که با استناد به کلیشه  مقاالتیدر این مقاله و سخنرانی، به 
بینی گردید که اسکن مغزی در آینده قادر خواهد بود  نوشته شده بودند و پیش« شده

بدهد. اما واقعیت این است که تالش برای « تشخیص»ا ترنسجندر بودن کودکان ر
های به حاشیه رانده شده از طریق علم پزشکی، نه تنها برداشتی  معتبر دانستن هویت

پوشی  گذارد، بلکه نوعی چشم انگارانه از علم و تاثیراتی است که علم روی جامعه می ساده
 .از پیامدهای مخربی است که این رویکرد به همراه دارد

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/10/19/1274/
https://helptranscenter.org/2020/08/27/1228/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-17563-z#Sec2
https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0056/ea0056s30.3.htm
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/22/transgender-brain-scans-promised-study-shows-structural-differences/
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واقعیت این است که حتی اگر منشأ بیولوژیکی دقیقی نیز برای گرایش نسبت به 
جنسیت موافق یا هویت ترنس کشف گردد، نه تنها کشف این موضوع به احقاق حقوق 

 حقوق پس زین برعکس، بلکه –این افراد و بهبود وضعیت اجتماعی آنها نخواهد انجامید 
زشکی نگریسته خواهد شد؛ مشکلی که نیازمند کیو به چشم مشکلی پ تی بی جی ال افراد

 .اصالح و درمان خواهد بود

درمورد افراد لزبین، گی و بایسکشوال، کامالً قابل درک است که بیاییم با توسل به علم، 
دربرابر توضیحات آشکارا مخرب )و نادرستی( که در این زمینه مطرح گردیده بایستیم. 

اند که  نیز توضیح داده« دالیل گمشده»ود با نام پروفسور والری روهی نیز در کتاب خ
های  ای برای دیدگاه توسل به جبرگرایی بیولوژیکی تا حدودی توانسته پاسخ کوبنده

خاطر تاثیرات  کردند همجنسگرایی صرفًا به ای باشد که ادعا می همجنسگراستیزانه
رایی، با ترس محیطی و فرهنگی ایجاد شده است. یافتن علل بیولوژیکی برای همجنسگ

کردن ذهن کودکان استریت توسط والدین یا معلمان آنها و « آلوده»فراگیری که از 
تبدیل کردن این کودکان استریت به کودکانی گی و لزبین وجود داشت، تا حدودی 

 .نمود مقابله می

 و National Review همین ادبیات ترسناک، هنوز تا هنوزه در مقاالت نشریاتی مثل
Daily Mail کنند که  ای استناد می کننده خورد. این نشریات به علم گمراه نیز به چشم می

خاطر  کند کودکان ترنس در واقع از معنای واقعی ترنس بودن آگاه نبوده، بلکه به ادعا می
 .شوند وساالن خود است که ترنس می سن های اجتماعی، و هم تاثیر اینترنت، رسانه
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 باعث و –کی برای گرایش جنسی و سکشوالیتی تعریف کرده شواهدی که مبنای بیولوژی
و تحت تاثیر عوامل « اینگونه متولد شده»کنند که افراد گی  ادعا افراد از بسیاری تا شده

ای که  های همجنسگراستیزانه تا حدودی توانسته دربرابر دیدگاه –اند  خارجی گی نشده
ست، بایستد. اما متاسفانه از طرفی گفتند همجنسگرا بودن نتیجه تاثیرات محیطی ا می

ای  کنیم، عمالً هویت افراد همجنسگرا را به مسئله دیگر، وقتی به چنین دالیلی اتکا می
یا « ژن گی بودن»دهیم، و با ادامه دادن تحقیقات برای یافتن  تقلیل می« غیرطبیعی»

به ریسک پیوند  کند نیز، همچنان داریم بخشی از مغز که در گی بودن افراد نقش ایفا می
 .زنیم شناسی دامن می زدن هویت افراد همجنسگرا به مسائل پزشکی و آسیب

ها و مناظرات برای افرادی چون من که هویت ترنس دارند نیز، مسئله جدیدی  این بحث
و  گی و استریتهای مغزی افراد  که روی تفاوت« شاخصی»نیست. اولین مطالعات 

صورت گرفت، تنها به فاصله چند سال از هم آغاز  سیس )غیرترنس( و ترنسهمینطور 
 .گردید

کرده  مرد فوت 19مغز  شناسی بود، ، سایمن لیوی که دانشمند علم عصب1991در سال 
کرده که تصور  مرد فوت 16کم یکی از آنها بایسکشوال بود(،  )که دست  « هموسکشوال»

 6نفر از آنها در اثر بیماری ایدز فوت کرده بودند(، و  6باشند )و « هتروسکشوال»شد  می
باشند را آنالیز نمود. ایشان دریافت که « هتروسکشوال»شد  کرده که تصور می زن فوت

تر  بخشی از هیپوتاالموس قدامی مغز افرادی که در گروه دوم قرار داشتند، دو برابر بزرگ
از افرادی بوده که در گروه اول قرار داشتند. از همین رو ایشان شواهد خود را به عنوان 

 .پایه و اساسی برای متفاوت بودن مغز مردان گی با افراد استریت عنوان نمود
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ی متناقض، آنالیز نمونه کوچکی از افراد، عدم حضور زنان گی در شناس با توجه به روش
 که –وی/ایدز روی نتیجه نهایی این مطالعه  آی این مطالعه، و نادیده گرفتن تاثیر اچ

این زمینه کوتاهی کرده، و دیگر پژوهشگرها نیز بعدها این  در شد متوجه نیز لیوی خود
امی افرادی که در اثر بیماری ایدز فوت کرده احتمال را دادند که شاید این مسئله در تم

ای  مطالعه که یابیم درمی –بودند، روی اندازه بخشی از هیپوتاالموس مغز تاثیر گذاشته 
که لیوی انجام داد، صرفًا تصویری ناقص و اشتباه از گرایش جنسی و سکشوالیتی 

 .ها را به نمایش گذاشت انسان

ها گرفت، بلکه در خود جامعه  مورد استقبال رسانهبا این وجود، مطالعه لیوی نه تنها 
مشابهی که دیک سواب  مطالعهکیو نیز مورد پذیرش واقع شد. درست مثل  تی بی جی ال

رد. سواب روی مغز زنان ترنس انجام داد و سروصدای زیادی به پا ک 1995در سال 
« مسئول رفتارهای جنسی»که به گمان خودش  ترنسمتوجه شد که قسمتی از مغز زنان 

غیرترنس( داشت تا مغز ) سیسجندربود، به طور متوسط شباهت بیشتری به مغز زنان 
 .مردان سیسجندر

مردان ترنسجندر در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند، و نتایج این مطالعه هم مثل 
خاطر بررسی نمونه کوچکی از افراد و ماهیت پس از  ای که لیوی انجام داده بود، به مطالعه

اتکا شناخته شد. اما به این نکته هم باید توجه  مرگ بودن این مطالعه، گنگ و غیر قابل
آمد نیز، این  گیری سواب درست از آب درمی داشت که اگر بر فرض مثال، نتیجه

شده بدست  آورد که پاسخ آن با آنالیز مغز افراد فوت گیری سواالتی را پیش می نتیجه
س بودن است یا آمد. سواالتی مثل: آیا تفاوتی که در مغز مشاهده شده، علت ترن نمی

 معلول آن؟
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هایی که  شناخت رابطه و علّیت این موضوع مسئله مهمی است، چون طبق پژوهش
دانیم که رفتار و محیط، روی آناتومی مغز تاثیر گذاشته و به صورت  صورت گرفته، می

 –هایی ممکن است  العمر تغییراتی در آن ایجاد می کند. بنابراین چنین تفاوت مادام
 و پریشانی خاطر به –اند  نیز عنوان کرده Nature وبسایت مقاله نویسندگان هک همانطور
در مغز ایجاد شده باشد. یعنی ممکن است این  مالل جنسیتی از ناشی ناراحتی
تٔه زنان ترنسی که مورد مطالعه قرار تاثیر تجربیات زیس های مغزی در واقع تحت تفاوت

 .آنها نباشد« ترنس بودن»دهنده ذاتی بودن  گرفته بودند ایجاد گردیده، و ضرورتًا نشان

میالدی تا به  90یکی دیگر از مشکالت مطالعاتی که لیوی و سواب انجام دادند و از دهه 
ه و به همین بر بود هزینه (FMRI) حال نیز برطرف نشده، این است که اسکن مغزی

توان به این شیوه بررسی نمود، که همین  خاطر غالبًا فقط تعداد کمی از افراد را می
 این بر عالوه و –کاهد  مسئله از اعتبار آماری مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته می

مسئله باعث کاهش احتمال شناسایی تاثیرات بیولوژیکی واقعی نیز  این موضوع،
ها  ه نماند که تفسیر کردن فعالیت مغزی که به واسطه این اسکنناگفت .شود می

 .ای نیست شود نیز کار چندان ساده شناسایی می

تواند به رفتارهای بسیاری مرتبط باشد، به همین دلیل  های مغزی می هر یک از بخش
ای از  شناسی نیز ممکن است به درخشش ناحیه نیت علوم عصب گاهی دانشمندان خوش

هایی که در ذهن خود دارند، توضیحاتی ظاهرًا  کرده و طبق انتظارات و فرضیه مغز توجه
 .کننده درمورد موضوع موردنظرشان ارائه کنند قانع
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ها در این زمینه، پژوهشگری بود که توانست شواهدی برای  ترین نمونه یکی از معروف
ای پیدا نموده و از این شواهد برای آزمایش  مرده سالمونفعالیت عصبی در مغز ماهی 

کردن پروتکل جدیدش استفاده کند. این روایت در عین مضحک بودن، هشداردهنده 
شناسی را  های واقعی عصب هم هست و در واقع ریسک بدفهمی یا تفسیر نادرست یافته

 .کند به ما گوشزد می

است که در مثال فوق، وقتی موضوع مورد بررسی ما یک ماهی مرده است،  درست
چنین اشتباهاتی چندان حائز اهمیت نیستند. اما وقتی موضوع مورد بررسی ما معتبر 
دانستن هویت یک انسان، پیوند زدن هویت یک انسان با مسائل پزشکی، یا انکار 

های  یا ناقص بودن پژوهشوقت است که اشتباه  کردن هویت یک انسان باشد، آن
 .یابد صورت گرفته اهمیتی حیاتی می

پذیرند، دست  های ما را نمی هایی که هویت کنید تا برای مقابله با هراس وقتی تالش می
شود که علم و دانش ناقصی را به عنوان  اش این می شناسی شوید، نتیجه به دامان سبب

 .دهید یپایه و اساس محترم شمردن حق و حقوق ما قرار م

های مرتبط  جامعه همین حاال هم دسترسی افراد ترنس به فضاهای جنسیتی و مراقبت
نبودن که در ذهن « ترنس واقعی»کند، و تصور  را کنترل و محدود می پروسه ترنزیشنبا 

های مختلف، حق و حقوق افراد ترنسی  تا افراد و سازمانعموم ایجاد شده، باعث شده 
 .ای آنها مطابقت ندارند به رسمیت نشناسند را که با استانداردهای سلیقه

تواند زندگی افراد را از پایه و اساس تغییر  تالش برای یافتن نشانگرهای بیولوژیکی می
نگاران و نویسندگان  باید توجه داشت که حتی روزنامه نیز نکته این به اما –دهد 
های مطالعاتی که در مقیاس کوچک انجام پذیرفته،  دوست نیز گاهی از یافته ترنس

نتایجی فانتزی استخراج کرده و موضوع اسکن مغزی برای تعیین جنسیت افراد را تیتر 
 .کنند های مختلف می اول خبرگزاری

https://helptranscenter.org/
https://www.wired.com/2009/09/fmrisalmon/
https://helptranscenter.org/2019/09/10/874/
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ایجاد مباحثاتی درباره ریز اروپا سبب  اش در کنگره غدد درون جولی بیکر که سخنرانی
هایش را به آینده موکول نمود،  گیری نهایی پژوهش چنین تشخیصی شده بود، نتیجه

اما توضیح داد که تمایل دیگران به دریافت پاسخی سریع و آسان در این زمینه را درک 
 :کند. ایشان توضیح دادند که می

رو  داریم. و از طرف دیگر با والدینی روبهما با کودکان و نوجوانان بسیاری سروکار »
هستیم که امیدوارند بتوانیم به مغز پسر یا دخترشان نگاهی انداخته و به آنها بگوییم 
که: بسیار خوب، مغز پسرتان مثل پسرها نیست. و به این ترتیب سر و ته قضیه را به 

تحت عنوان  هم آوریم. اما واقعیت این است که چنین چیزی ممکن نیست. ما چیزی
 حدودی تا ما همه –نداریم  % زنانه100% مردانه و زنی با مغز 100مردی با مغز 
خوانی  دانیم که توانایی نقشه مثالً می» «.داریم خود در نیز را زنانه و مردانه خصوصیات

سط بهتر از زنان است. با این حال مردانی هم هستند که توانایی مردان به طور متو
شان افتضاح است، و در مقابل، زنانی هم هستند که توانایی  خوانی نقشه
 «.شان بهتر از بسیاری از مردان است خوانی نقشه

های جنسی نه کامالً مشخص بوده و نه پایدار. همین قضیه  واقعیت این است که تفاوت
که مرزبندی کردن افراد به دو قالب کامالً مشخص زنانه و مردانه تا چه  دهد نشان می
اش فقط به بررسی  درست همانطور که لیوی در مطالعه .ساز باشد تواند مشکل اندازه می

های بعدی نیز بنا ندارند به بررسی افرادی که  مردان گی پرداخته بود، ظاهرًا پژوهش
گنجد  ب باینری ادراک شده در جامعه نمیشان در دو قال جنسیت یا گرایش جنسی

 .بپردازند
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گنجند، در  ها و مطالعات، افرادی را که در دو قالب باینری نمی وقتی موقع انجام بررسی
توانیم انتظار نتایج دقیق و درستی را از این  دهیم، نمی های اشتباهی قرار می دسته

تر و  ای ساده بی به نتیجهیا آییم به امید دست مطالعات داشته باشیم. وقتی می
کنیم، باعث سردرگم شدن و  های خود حذف می تر، افراد غیرباینری را از بررسی مشخص

« معتبر» و تشخیص برای علم این از بخواهیم اگر و –شویم  پاسخ ماندن این افراد می بی
افراد  های آنها بهره جوییم نیز، عمالً مشکالت بسیار بیشتری را متوجه این دانستن هویت

 .کنیم می

افرادی که خودشان را منحصرًا زن یا مرد ) افراد غیرباینریبیکر به من گفت که با 
دانند( سروکار نداشته، که یکی از دالیلش اندک بودن تعداد این افراد بوده است.  نمی

انجام دهیم، الزم است حداقل  fMRI اگر بخواهیم پژوهش» :ادند کهایشان توضیح د
کننده داشته باشیم. و اینگونه نیست که این افراد سریع راضی به این کار  نفر شرکت 20

که با توجه به « شوند و داوطلبانه بروند روی تخت دستگاه اسکن مغزی دراز بکشند.
رود، کامالً قابل درک است که  م زیر سوال میکه هویت این افراد در زندگی روزمره مدا این

 .هایی محتاطانه عمل کنند نسبت به مشارکت در چنین پژوهش

های افراد ترنس با مسائل پزشکی نیز  عالوه بر مورد فوق، پیوند زدن مداوم مغزها و بدن
 شود تا افراد ترنس و غیرباینری داوطلبانه قدم به آزمایشگاه گذاشته و مانع از این می

خواهند در روند  بخواهند بیش از این مورد آنالیز و بررسی قرار گیرند. افرادی که می
کنند با  ترنزیشن خویش هورمون مصرف کنند یا جراحی کنند نیز، به هر طرف که رو می

های روانشناسی و پزشکی  شوند. مثالً مورد بررسی بانی مواجه می سیاست کنترل و دروازه
های بسته و مشخص  شان در چهارچوب ص شود که آیا هویتگیرند تا مشخ قرار می

 .گنجد یا نه زنانگی و مردانگی می

https://helptranscenter.org/
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نگار نیز در کتاب خود اشاره کرده است که یک روانپزشک بریتانیایی از  لوری پنی، روزنامه
اند سرباز  شده پذیرش زنان ترنسی که به جای پوشیدن دامن، با شلوار وارد مطبش می

خصوص در کشور نروژ، اگر نسبت به دیگر مردان  ن ترنس نیز بهزده است. مردا می
های بیشتری قرار گرفته یا ترنس بودنشان به  کشش جنسی داشته باشند، مورد بررسی

گوید که در کشور بلژیک که محل زندگی وی است، دسترسی  شود. بیکر نیز می کل رد می
ه و کودکان ترنس نیز غالبًا به شدت دشوار بود افراد ترنس به خدمات هورمون درمانی به

 .گردد« درمان»شان  شوند تا هویت روانپزشک ارجاع داده می

منتشر نمود، به بررسی این جمعیت جوان پرداخت.  2014ای که سال  مطالعهبیکر در 
 الگوهای ایجاد مسئول که استروئیدی –ن به رایحه آندروستدینون ایشان پاسخ کودکا

 آنالیز را –فعالیت هیپوتاالمیک مغز مردان و زنان بزرگسال شناخته شده  در مختلف
نمود. نکته بسیار حائز اهمیت این است که پاسخ افراد به رایحه این استروئید، پاسخی 

پذیری جنسیتی،  یست. بنابراین جامعهفیزیولوژیکی، ذاتی و درونی بوده و آموختنی ن
اند، یا آنچه که والدین از این  کرده ها با آنها بازی می هایی که بچه بازی نوع اسباب

اند، تاثیری روی واکنش آنها به این سیگنال  کودکان براساس جنسیتشان انتظار داشته
 .شیمیایی نخواهد گذاشت

بردند،  نی که از مالل جنسیتی رنج میاین تیم تحقیقاتی دریافتند که واکنش نوجوانا
شده آنها بود: یعنی پسران ترنس واکنشی مثل پسران  بازتابی از جنسیت تجربه

 .دادند سیسجندر، و دختران ترنس نیز واکنشی مثل دختران سیسجندر از خود نشان می

عه بیکر امیدوار است که بتواند با توسل به درک پزشکی، سطح پذیرش افراد ترنس در جام
باوری بیولوژیکی کمکی به پذیرش افراد  تلخ این است که ذات واقعیت اما –را باالتر ببرد 

 .ترنس در جامعه نخواهد کرد

https://helptranscenter.org/
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ای منتشر نمود.  پرسشنامه 2016پاتریک گرزنکا، روانشناس، به همراه تیم خود در سال 
مشخص گردید که بیشتر افرادی که پذیرای مردان گی بودند،  پرسشنامهدر نتیجه این 

اما در عین حال افرادی که «. اند اینگونه متولد شده»باور داشتند که افراد همجنسگرا 
 باور که است این معنایش –پذیرای مردان گی نبودند نیز، دقیقًا همین باور را داشتند 

گرایش افراد همواره سبب پذیرش بیشتر این افراد در سطح جامعه  بودن« ذاتی»به 
 .شود نمی

به قول گرزنکا، آنقدری که فعاالن و مدافعان جامعه « باوری استراتژیک ذات»
 .کنند، سازنده نیست کیو تصور می تی بی جی ال

نیتی  تری هم هستند که الزم است مورد توجه قرار گیرند. خوش مسائل تاریک
هایی که ممکن است در عمل وارد کنند،  خود از شدت آسیب خودی ان بهپژوهشگر

 برای حلی راه عنوان به آن از توان می هم –باوری شمشیری دو لبه است  کاهد. ذات نمی
ای برای  توان از آن به عنوان وسیله فوبیا بهره جست، و هم می ترنس و هموفوبیا با مقابله

اند با مسائل پزشکی و  یه رانده و سرکوب شدهپیوند زدن هویت افرادی که به حاش
 .شناسی و به حاشیه راندن بیش از پیش این افراد استفاده نمود آسیب

که لیوی مغز مردان همجنسگرا را آنالیز کند، فریتز رودر و دیتر مولر در اواسط  پیش از این
ودند؛ یعنی را در پیش گرفته ب« هیپوتاالموتکتومی استریوتاکتیک»قرن بیستم رویکرد 

قرار داده و قسمتی از هیپوتاالموس « جراحی روانشناسی»آمدند مردان گی را تحت  می
کردند مسئول گرایش و رفتار جنسی آنهاست، با استفاده از  مغزشان را که تصور می

 .کردند پروب الکترونیکی حذف یا مخدوش می
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عنوان کرده، « عمومی سیاست بهداشت»خود را در راستای « درمانی»این دو نفر روش 
حلی جایگزین و  شان توسط مجله پزشکی معتبر النست به عنوان راه بطوریکه ایده

اخالقی به جای اخته کردن مردان گی مورد تایید قرار گرفته بود. این روش طی دهه 
 .گرفت میالدی نیز همچنان در کشور آلمان و سایر کشورها انجام می 1970

 برای و –های مغزی و تفسیر آنها  های شناسایی تفاوت یدگیبنابراین با توجه به پیچ
 با است بهتر –بر مبنای آنها « سالح»استفاده از این تفسیرها و ساخت  از سوء جلوگیری

های افراد ترنس را در بوته  انگیزه و دیدگاهی که قصد دارد حقانیت و اعتبار هویت
های ظاهرًا علمی که  کنیم؛ یافتههای علمی قرار دهد مقابله  آزمایش اینگونه یافته

بانی و محروم کردن افراد ترنس از دسترسی به خدمات مورد  راحتی در جهت دروازه به
زند.  های افراد ترنس برچسب اختالل می شود و به هویت نیاز خود به کار گرفته می

و هنوز تا هنوزه ادامه دارد، « ژن گی بودن»جالب است بدانید تحقیقات برای یافتن 
 .ای از آن حاصل نشده است تاکنون نیز هیچ نتیجه

نکته بسیار مهمی که الزم است به آن توجه داشته باشیم این است که امروزه ظرفیت 
 دالیل به کردن اتکا بدون –پذیرش افراد لزبین، گی و بایسکشوال در سطح جامعه 

وهی، معنای واقعی باالتر رفته است. به گفته ر بسیار قبل به نسبت – ژنتیکی و پزشکی
فضای بزرگی ایجاد کنیم تا کوئیر بودن آنقدر دیده شود که »حقوق بشر در این است که: 

 «.ای طبیعی و عادی نگریسته شود در جامعه به چشم مسئله

همین که بتوانیم افراد ترنس را با دیدی منصفانه بنگریم، قدم بسیار بزرگی در مسیر به 
ایم. ارزش و قدرت این کار بسیار بیشتر  شان برداشته نیرسمیت شناختن حق و حقوق انسا

از آن است که بیاییم برای به رسمیت شناختن حق و حقوق این افراد، به قسمت 
 .مشخصی از مغزشان استناد کنیم

https://helptranscenter.org/
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نوعی بیماری روانی که سازمان بهداشت جهانی دیگر مالل جنسیتی را  با توجه به این
، مسیری بسیار طوالنی در جهت زدودن مسائل پزشکی که روزی با هویت افراد داند نمی

ترنس پیوند زده شده بوده در پیش داریم. حال دیگر زمان آن فرا رسیده تا دریابیم که 
هویت جنسی، از دل شود. جنسیت نیز همانند  شناسی همواره منجر به برابری نمی سبب

آید. از همین  می بیرون – فرهنگی و بیولوژیکی فاکتورهای جمله از –فاکتورهای بسیاری 
 و –ها نباید  رو، به رسمیت شناختن و محترم شمردن حق و حقوق اساسی انسان

 .باشد مشخصی و واحد توضیح به مشروط – تواند نمی

که کارهایی را که انجام  جای اینکند که بهتر است به  علم و دفاع سودمند حکم می
که  اطالعیم. این دهیم بزرگ جلوه دهیم، بیاییم قبول کنیم که از بعضی چیزها بی می

کیو را فقط به شرط مطابق بودن آنها با  تی بی جی های اعضای جامعه ال بیاییم هویت
به اسکن های آنها را مشروط  آنچه که در ذهن خود داریم معتبر بدانیم، و اعتبار هویت

بیاییم  اگر و –کنیم  های مرتبط بدانیم، عمالً کمکی به این جامعه نمی مغزی یا یافتن ژن
گویند را نادیده انگاشته  که آنچه که خود این افراد درباره خودشان به ما می به جای این

شان را حجم قشر قدامی مغزشان قرار دهیم، عمالً داریم  و مالک معتبر دانستن هویت
 .کنیم یار و همینطور انسانیت این افراد را انکار میحق اخت

خواهند برای کمک به جامعه ترنس قدمی بردارند، بهتر است به  افرادی که واقعًا می
تری برای کشف علت ترنس بودن  کننده که به دنبال دالیل بیولوژیکی قانع جای این

شان ارائه  از خود واقعی باشند، کار خود را از اعتماد کردن به تعریفی که افراد ترنس
 .کنند شروع کنند می
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 مطالبمرتبط: 

 شوند؟ آیا افراد ترنس، ترنس متولد می
https://helptranscenter.org/2020/10/19/1274/ 

 خاصی دارد؟« علت»آیا ترنس بودن نیاز به 
https://helptranscenter.org/2020/11/18/1293/ 
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