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یکی از سواالت مهمی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده، این است که 
از کجا بفهمند که ترنس هستند یا نه؟ آیا تست خاصی برای تشخیص ترنس  چگونه و

که آیا روانشناس، سکسولوژیست، افراد ترنس، یا فردی که  بودن وجود دارد؟ یا این
 دهد؟نس بودن یا نبودن آنها را تشخیص تواند تر آشنایی کاملی با مقوله ترنس دارد می

 پیرامونکه  باورهای نادرستیو  جنس و جنسیتتر در مقاالت دیگری به مفاهیم  پیش
کنیم ترنس بودن شکل گرفته پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به چند نکته مهم اشاره 

توانید قدم در پروسه خودشناسی بگذارید و متوجه شوید که  که با آگاهی از آنها بهتر می
 .ترنس هستید یا نه. پس با ما همراه باشید

 ترنسبودنراباتمایلبهجراحیکردنبهاشتباهنگیرید .1

د که توانند خود را ترنس بنامن کنند که فقط به شرطی می بسیاری از افراد با خود فکر می
هراسند که اگر تمایل  کردن داشته باشند. این افراد در واقع از این می تمایل به جراحی

شوند. بعضی از افراد نیز با  محسوب نمی ترنس واقعیبه جراحی کردن نداشته باشند، 
یابی کنند، الزاما  کنند که اگر احیانًا خودشان را به عنوان فردی ترنس هویت خود فکر می

یابی  است، نه هویت ی از جراحیپشیمانباید جراحی کنند و در واقع ترس آنها مربوط به 
 .به عنوان فردی ترنس

اما واقعیت این است که ترنس بودن هیچگونه ارتباطی به جراحی کردن یا نکردن 
داند که  یشود که جنسیت خود را همسو با جنسیتی نم به کسی گفته می ترنس !ندارد

اند. یعنی به عنوان مثال،  اش به او نسبت داده در بدو تولد براساس شکل اندام جنسی
رود که در جامعه یک زن  ترنس فردی است که چون با واژن متولد شده از او انتظار می

 !داند داند و چیز دیگری می باشد، اما وی خود را زن نمی
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شود، نه به ترنس بودن یا نبودن.  ربوط میم« مالل جنسیتی»تمایل به جراحی کردن به 
شود که بعضی از افراد ترنس  مالل جنسیتی به احساس ناراحتی و پریشانی گفته می

شان با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده  خاطر ناهمسو بودن جنسیت به
 .کنند در خود احساس می

داند، از این که در  خودش را مرد نمی یعنی مثالً فرد ترنسی که با پینس متولد شده اما
داشته باشد احساس  های منتسب به مردان یا اندام جامعه به چشم یک مرد دیده شود

اش )که چیزی به جز مرد بودن  کند و نیاز دارد که بتواند با جنسیت حقیقی ناراحتی می
اش همسو  یاست( در جامعه حضور پیدا کرده یا اندام/های بدنش را با جنسیت حقیق

 .کند

مالل جنسیتی الزمٔه ترنس نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
هیچگونه « ترنس»، و همانطور که باالتر نیز مالحظه کردید، در تعریف واژه بودن نیست

 .ل جنسیتی نشدهای به مال اشاره

کند درست به اندازه  معنایش این است که ارزش و اعتبار هویت فرد ترنسی که عمل نمی
شود که کسی  کند. عمل کردن باعث نمی هویت فرد ترنس دیگری است که عمل می

 .از بقیه شود« تر ترنس»
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راحت شود که فردی ترنس باشد اما با بدنش کامالً  پرسید که پس چطور می شاید می
 باشد؟

واقعیت این است که دید و برداشتی که هر فردی نسبت به بدنش دارد با افراد دیگر 
دانند و نیازی  می« مردانه»کامالً متفاوت است. بعضی از افراد ترنس واژن خود را کامالً 

دانند  می «جنسیت بی» بینند. بعضی از افراد ترنس پینس خود را کامالً  به تغییر آن نمی
کنند. بعضی از افراد ترنس فقط  و نسبت به ناحیه تناسلی خود احساس ناراحتی نمی

کنند. بعضی از افراد ترنس همین که در  دهند و اصالً عمل نمی انجام می یتراپ هورمون
کند و  اخته شوند برایشان کفایت میجامعه با جنسیت حقیقی خود به رسمیت شن

 .بینند که بخواهند اقدامات پزشکی انجام دهند نیازی نمی

کنید فردی ترنس هستید اما تمایلی به جراحی کردن  که، اگر فکر می خالصٔه کالم این
تان کامالً معتبر و با ارزش است. اینگونه احساس نکنید که  ندارید، بدانید که هویت

 !یل نسبت به جراحی، کمتر از دیگران ترنس هستیدخاطر عدم تما به

و  پروسه خودشناسیتان به عنوان فردی ترنس را از  سعی کنید پروسه خودشناسی
د که آیا تشخیص تمایالتتان نسبت به عمل کردن یا نکردن تفکیک کنید. یعنی اول ببینی

بینید یا نه؟ اگر بله، بعدًا بیایید به این موضوع  عنوان ترنس را برای خودتان صادق می
خواهید برای خود واقعی شدنتان چه کارهایی انجام بدهید یا ندهید.  فکر کنید که می

 .تان را بشناسید توانید هویت واقعی تر می اینگونه بسیار راحت
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 تانبهاشتباهنگیریدتمایالتجنسیترنسبودنراباگرایشیا .2

زن به آنها نسبت  تیکه اگر مثالً در بدو تولد جنس کنند یاز افراد با خود فکر م یبعض
باشند در رابطه  لیما ایداشته باشند  یداده شده باشد و نسبت به زنان کشش جنس

اگر مثالً در بدو تولد  ایترنس هستند.  یکنند، پس فرد فاینقش فاعل را ا یجنس
نقش  یباشند که در رابطه جنس لیباشد اما ما همرد به آنها نسبت داده شد تیجنس

فردی غیرترنس( محسوب نشده و در واقع ) سیسجندرمرد  گریکنند، د فایمفعول را ا
 .ترنس هستند. این تصورات غلط است و ریشه در باورهای نادرست اجتماعی دارد

هیچگونه ارتباطی به ترنس بودن یا نبودن  نوع روابط جنسی افرادواقعیت این است که 
های جنسی مختلفی داشته  تواند گرایش نظر از هویتش می آنها ندارد. هر انسانی صرف

مفعول بودن در رابطه  و بسته به ترجیح خود روابط جنسی مختلفی را تجربه کند. نه
 .بودن نشانه مرد بودن« فاعل»بودن است و نه « زن»جنسی نشانه 

هیچگونه برتری بین افرادی که موقع برقراری رابطه جنسی نقش فاعل یا مفعول را ایفا 
جنسیت خاصی  یایک از انواع روابط جنسی مختص جنس  کنند وجود ندارد، و هیچ می

 .ل خود فرد استنیست. مالک تنها رضایت و تمای

مردی که نسبت به مردان دیگر کشش جنسی و عاطفی دارد، مردی گی است؛ چه ترنس 
باشد چه نباشد. زنی که نسبت به زنان دیگر کشش جنسی و عاطفی دارد، زنی لزبین 

های  است؛ چه ترنس باشد چه نباشد. موضوع ترنس بودن یا نبودن از موضوع گرایش
 !جنسی جداست

خواهید به خودشناسی برسید و ببینید که ترنس هستید یا نه، نوع  میبنابراین اگر 
تان به عنوان فردی ترنس  یابی تان را مالک هویت های جنسی یا تمایالت جنسی گرایش

 .قرار ندهید
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هایمختلفداریدبههایاپوششایکهنسبتبهآرایشترنسبودنراباعالقه .3
 اشتباهنگیرید

زن به آنها نسبت  تیکه اگر مثالً در بدو تولد جنس کنند یاز افراد با خود فکر م یار یبس
مثالً دلشان  یعنیباشند، داده شده باشد اما به پوشش منتسب به مردان عالقه داشته 

بدن  یسر خود را کوتاه نگه داشته، و موها یوشلوار مردانه بپوشند، موها بخواهد کت
مرد به  تیمثالً اگر در بدو تولد جنس ایترنس هستند!  یفرد پسخود را اصالح نکنند، 

سر خود را بلند  یکنند، موها شیآنها نسبت داده شده باشد اما دلشان بخواهد آرا
 ترنس هستند! یدامن بپوشند، پس فرد ایبگذارند، 

یعنی باوری درونی که نسبت به جنسیت )این تصور اشتباه است. هویت جنسیتی افراد 
شود. به عبارت دیگر، ظاهر و  تعیین نمیخود دارند( براساس ظاهر و پوشش آنها 

 .تواند بازتابی از هویت جنسیتی آنها باشد یا نباشد پوشش افراد می

یراهن و کفش رسمی منتسب به خواهد پ داند اما دلش می فردی که خود را زن می
شود! فردی که  بپوشد یا موهای بدنش را اصالح نکند، از زن بودن ساقط نمی مردان

خواهد دامن بپوشد و موهایش را هم کوتاه  داند اما دلش می نسیت میج خود را بی
 !شود جنسیت بودن ساقط نمی کند، از بی

که اگر به پوشش یا آرایش خاصی عالقه دارید یا ندارید، معنایش این  خالصه کالم این
تان به عنوان فردی  یابی نیست که ترنس باشید یا نباشید. بهتر است پروسه هویت

 .های مختلف دارید جدا کنید ها و آرایش ای که نسبت به پوشش از عالقه ترنس را
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 هایجنسیتیبهاشتباهنگیریدترنسبودنراباکلیشه .4

ای که نسبت به  عالقه کنند که با سنجش عالقه یا عدم بسیاری از افراد تصور می
 !رندتوانند به ترنس بودن یا نبودن خود پی بب های جنسیتی دارند، می کلیشه

در اما  مرد به آنها نسبت داده شده باشد تیکه اگر در بدو تولد جنس کنند یتصور ممثالً 
های خشن را دوست نداشته باشند، به کارهای خانه و آشپزی عالقه  بازی دوران کودکی

دوست نداشته باشند و به جای آن عروسک دوست بازی  داشته باشند، ماشین اسباب
داشته باشند، یا مثالً در سن بزرگسالی به نگهداری از کودک عالقه داشته باشند، 

داشته باشند، پس فردی ترنس « لطیف»ای  باشند و روحیه« نرم و نازک»اصطالحًا 
 !هستند

اما  زن به آنها نسبت داده شده باشد تیاگر در بدو تولد جنسکنند که  یا مثالً تصور می
را  های منتسب به دختران باشند، لباسمند  های خشن عالقه در دوران کودکی به بازی
بازی شوند، یا مثالً در سن بزرگسالی به شغل رانندگی کامیون  پس بزنند، با پسرها هم

بیزار باشند، و با لحن عامیانه مختص کوچه و « های زنانه عشوه»عالقه داشته باشند، از 
 !ت کنند، پس فردی ترنس هستندبازار صحب

های خشن،  اما واقعیت این است که چنین تصوراتی اشتباه است. عالقه داشتن به بازی
طلبند،  هایی که توان بدنی باالیی را می عروسک، انجام کارهای خانه، فعالیت در شغل

کننده هویت  لحن صحبت کردن، روحیه لطیف یا خشن داشتن و غیره و غیره، تعیین
 !اد نیستندافر
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مند  داری عالقه داری و بچه داند، اگر به آرایش و عروسک و خانه فردی که خود را مرد می
های خشن  داند، اگر به بازی فردی که خود را زن می !شود باشد، از مرد بودن ساقط نمی

و اسلحه و شغل مکانیکی و تراشیدن موهای سر عالقه داشته باشد، از زن بودن ساقط 
 !شود نمی

های  کننده هویت شما نیستند. تالش کنید کلیشه های جنسیتی تعیین بنابراین کلیشه
جنسیتی را بشناسید و آنها را از حسی که از درون نسبت به هویت و جنسیت خود 

 .دارید تفکیک کنید

بلند نیست. مرد بودن مردان  خاطر عالقه آنها به آرایش و کفش پاشنه زن بودن زنان به
 !وحیه خشن و میل جنسی باال و عالقه آنها به تعمیر وسائل خانه نیستخاطر ر نیز به

یابی  تان دور کنید، خود را چگونه هویت های جنسیتی را از ذهن ببینید اگر تمامی کلیشه
جنسیت/هم  های جنسیتی هم، همچنان خود را مرد/زن/بی کنید؟ آیا بدون کلیشه می

 دانید؟ مرد و هم زن/هر چیز دیگری می

 ودتانزمانبدهیدبهخ .5

به آن توجه داشته باشید این است که در پروسه  الزم استای که  آخرین نکته
گاه  به خودتان زمان بدهید. خودشناسی هیچ الزم است کهیابی  خودشناسی و هویت

ه کنید و عرا مطال منابع معتبرافتد. برای خودشناسی الزم است اوالً  شبه اتفاق نمی یک
، جنس و جنسیت، و ترنس بودنسطح دانش و اطالعات خودتان را پیرامون موضوع 

تان ریشه دوانده  های افراد باال ببرید؛ و ثانیًا با باورهای نادرستی که در ذهن هویت
یابی  ها و تعاریف نادرست، خودتان را هویت مقابله کنید، و تالش کنید به دور از کلیشه

 .کنید

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/category/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%b1/
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، ترنس بودن یا نبودنتان هیچ تست و آزمایشی وجود ندارد که با انجام دادن آن
مشخص شود. هیچ روانشناس، سکسولوژیست، فرد ترنس، یا فرد آشنا به مقوله ترنسی 

داده و با قطعیت به شما بگوید که « تشخیص»تواند ترنس بودن یا نبودن شما را  نمی
 .ترنس هستید یا نه

نادرستی که در بنابراین، این خودتان هستید که باید به خودتان زمان بدهید، باورهای 
ذهن دارید را الیه به الیه از ذهن و ضمیر خود جدا کنید، تحقیق و مطالعه کنید، و در 

 .برگزینیدبینید  که برای هویت خودتان مناسب میرا نهایت هر عنوانی 

طوریکه همانطور که  العمر است؛ به ای مادام یادتان باشد، گاهی خودشناسی، پروسه
گاه از وجود  شوید که هیچ رو می با ابعادی از هویت خودتان روبه روید، قدم جلو می به قدم

 .اید آنها آگاه نبوده

 تواند به ترنس بودن یا نبودنتان پی  تنها کسی که می به عنوان نکته پایانی مقاله؛
تواند هویت شما را بهتر  ببرد، فقط و فقط خودتان هستید. هیچ فرد دیگری نمی

باشید، مطالعه کنید، با باورهای نادرست مقابله از خودتان بشناسد. پس صبور 
که برای را کنید، عجله نکنید و به خودتان زمان بدهید، و در نهایت هر عنوانی 

برگزینید. اگر با خودشناسی بیشتر متوجه شدید بینید  هویت خودتان مناسب می
 بینید نیز، هیچ اشکالی ندارد و که عنوان دیگری را برای خودتان مناسب می

دانید برگزینید. و در پایان یادتان باشد  تر می توانید عنوان دیگری را که مناسب می
تان به هر  که شما نیازی به اثبات کردن هویت خود به دیگران ندارید، و هویت

 .صورتی که باشد، کامالً معتبر و ارزشمند است
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