
1 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

https://helptranscenter.org 

 

زنانومردانترنسزندگیروایاتوهامصاحبهتلگرامکانال
 تصدیقجنسیتهایعملنتایجتصاویروتجربیاتازایرانی

https://t.me/iransrsresults 


 اینستاگرامدرسنترترنسهلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 


 مردانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpftmcenter 


زنانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpmtf 

https://helptranscenter.org/
https://t.me/iransrsresults
https://t.me/iransrsresults
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://t.me/helpftmcenter
https://t.me/helpftmcenter


2 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 نویسنده:سعید.ش

 رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع-سنترترنسمنبع:هلپ

www.helptranscenter.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/


3 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

آید که آیا  برای بسیاری از افراد ترنس و همینطور افراد غیرترنس، این سوال پیش می
شوند، یا با توجه به  محسوب می« ترنس»عمل، همچنان فردی افراد ترنس بعد از 

شان و دیدی که از درون  که عمل جراحی بدن افراد ترنس را با هویت جنسیتی این
کند، افراد ترنس بعد از عمل دیگر ترنس محسوب  نسبت به خود دارند همسو می

 شوند؟ نمی

های مختلفی بررسی کنیم، و به  جنبهدر این مقاله قصد داریم پاسخ به این پرسش را از 
باورهای نادرستی که پیرامون هویت افراد ترنس و نیاز به جراحی کردن یا نکردن آنها 

شکل گرفته نیز بپردازیم. پس اگر این سوال برای شما نیز پیش آمده و کنجکاو هستید 
 .پاسخ آن را بدانید، با ما همراه باشید

 تعریفترنس .1

شود که جنسیت خود را  ترنس به کسی گفته می نس چیست؟ترنس کیست؟ تعریف تر
داند که در بدو تولد به او نسبت داده شده است. به عبارت دیگر،  متفاوت با جنسیتی می

ترنس فردی است که خودش را با جنسیتی که در بدو تولد به او نسبت داده شده 
 .کند یابی نمی هویت

یک. نسبت داده شدن جنسیت در بدو  :کند تعریف ترنس به دو عامل ُپررنگ اشاره می
 .یابی تولد؛ و دو. هویت

نگاهی به … یعنی دکتر، والدین، ماما، پرستار و  نسبت داده شدن جنسیت در بدو تولد؛
دهند.  می« نسبت»اندام تناسلی نوزاد انداخته و با توجه به شکل آن، جنسیتی را به او 

و اگر ببینند  دهند نسبت میت زن را به او مثالً اگر ببینند نوزادی واژن دارد، جنسی
 .دهند نوزادی پینس دارد، جنسیت مرد را به او نسبت می

https://helptranscenter.org/
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نظر از جنسیتی که در بدو تولد به او نسبت داده شده،  یعنی هر فردی صرف یابی؛ هویت
اش چه کسی است، و چه  داند، خود واقعی بنشیند و با خود بیاندیشد که خود را چه می

نظر از جنسیتی که  جنسیتی( برای خودش متصور است. هر فردی صرف جنسیتی )یا بی
 .جنسیتی متصور بشود یا نشود تواند برای خودش به او نسبت داده شده، می

حال اگر این جنسیت، با جنسیتی که در بدو تولد به فرد نسبت داده شده همراستا 
گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی که پینس دارد  قرار می« ترنس»نباشد، آن فرد در تعریف 

به  و در بدو تولد جنسیت مرد به او نسبت داده شده، خودش را مرد نداند و چیز دیگری
 .گیرد جز مرد بداند، این فرد در تعریف ترنس قرار می

ای ندارد. در تعریف ترنس نیامده که فقط افرادی  تعریف ترنس هیچ شاخ و برگ اضافه
یا فقط آنهایی که خودشان را در  .هستند« ترنس»که نیاز به عمل کردن دارند 

موضوع را به طور کامل تر در مقاالت دیگری این  گنجانند! پیش های جنسیتی می کلیشه
 .مطالعه نمایید اینجاو  اینجاتوانید از  توضیح دادیم؛ این مقاالت را می

دهد. فرد  را تغییر نمی« ترنس»احی کردن یا نکردن، تعریف واقعیت این است که جر
کننده جنسیت را انجام داده باشد نیز،  های تصدیق ترنسی که صفر تا صد جراحی

جز آنچه که در بدو تولد به او نسبت داده شده  همچنان دارد خود را با جنسیتی به
 .دگیر قرار می« ترنس»کند، و بنابراین در تعریف  یابی می هویت

چرخد؟ برویم سراغ نکته بعدی تا  چیز حول محور جراحی کردن یا نکردن می اما آیا همه
 .این موضوع را بیشتر بشکافیم
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 «ترنزیشن»پروسه .2

 پروسه ترنزیشن .است« گذار از حالتی به حالت دیگر»ترنزیشن از لحاظ لغوی به معنای 
شود که بسیاری از افراد ترنس در جهت  به مراحل اجتماعی، قانونی، و پزشکی گفته می

 .دهند انجام می شادمانی جنسیتیتصدیق هویت جنسیتی خود یا رسیدن به 

ترنزیشن اجتماعی، ترنزیشن قانونی، و  :گیرد پروسه ترنزیشن به سه روش صورت می
تواند شامل عمل جراحی و هورمون درمانی، تغییر نام و جنسیت  ترنزیشن پزشکی، و می

و خانواده،  در مدارک شناسایی قانونی، تغییر ظاهر و پوشش، آشکارسازی برای دوستان
 .باشد… و 

پروسه ترنزیشن برای هر فردی متفاوت بوده و با توجه به نیازها و شرایط هر فرد تعیین 
ای  دار، یا پروسه ای طوالنی و ادامه گردد. پروسه ترنزیشن ممکن است پروسه می

 .مدت باشد کوتاه

را نه کاهش پروسه ترنزیشن به هر شکل و فرمی که باشد، اعتبار هویت جنسیتی افراد 
دهد و نه افزایش؛ یعنی مثالً هویت فرد ترنسی که فقط پوشش خود را تغییر  می
دهد با هویت فرد ترنس دیگری که مایل است یک یا دو مرحله جراحی انجام دهد  می

 .به یک اندازه معتبر است

بعضی از افراد احساس  .پروسه ترنزیشن برای هر فردی معنا و مفهوم متفاوتی دارد
اند آغاز  کنند که پروسه ترنزیشن آنها از روزی که هورمون درمانی را شروع کرده می

کنند پروسه ترنزیشن آنها از روزی آغاز گردیده که برای  گردیده است. بعضی فکر می
 .اند عزیزان خود آشکارسازی کرده
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بدن کنند تا زمانی که تغییرات حاصل از هورمون درمانی روی  بعضی از افراد احساس می
هستند. بعضی از افراد پایان دوره ترنزیشن « در حال ترنزیشن»آنها بنشیند، همچنان 

دانند که از لحاظ قانونی با جنسیت صحیح خود به رسمیت شناخته  خود را زمانی می
دانند که جراحی  شوند. بعضی از افراد نیز زمانی پروسه ترنزیشن خود را خاتمه یافته می

 .م داده باشندناحیه تناسلی را انجا

بنابراین این اشتباه است که تصور کنیم پروسه ترنزیشن افراد ترنس تنها زمانی تکمیل 
بعضی از افراد ترنس نیاز به جراحی دارند، و بعضی  کرده باشند.« جراحی»شود که  می

کند که در مسیر  دیگر نیاز به جراحی ندارند. هر فرد ترنسی فقط خودش تعیین می
ترنزیشن خود تا کجا پیشروی کند. بعضی از افراد ترنس نیز در حالت کلی نیازی به 

 !بینند در خود نمی« ترنزیشن»

ه، از همین تصور اشتباه نشأت گرفته است! تصور باور نادرستی که در این پرسش نهفت
« واقعی»اند، مرد یا زن  نکرده« جراحی»گوید: افراد ترنس تا وقتی که  اشتباهی که می

 .(!یگاهی ندارنددر این تصور اصالً جا غیرباینریشوند )دقت کنید افراد  محسوب نمی

 اند را نکرده« جراحی»بعضی از افراد حتی پا را فراتر از این تصور گذاشته و افراد ترنسی که 
اند! گویی جنس و جنسیت افراد ترنس فقط وقتی معتبر است که  نامیده «جنس سوم»

های  ا با انجام هورمون درمانی و عمل جراحی تغییر داده و خود را با کلیشهجسم خود ر
جنسی و جنسیتی هماهنگ کرده باشند )یا به عبارت دیگر، خودشان را همانند افراد 

 .(!کرده باشند سیسجندر
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این اشتباه است که بیاییم فقط افراد ترنسی که همانند فردی سیسجندر در جامعه 
شان به رسمیت بشناسیم، و هویت باقی افراد  کنند را با جنسیت حقیقی حضور پیدا می

های  اشته یا مایل نیستند خود را در قالب کلیشهای د گونه آندروجینترنسی را که ظاهر 
بگنجانند، معتبر ندانیم! ظاهر افراد، ترنزیشن کردن یا  «زنانه»و « مردانه»جنسیتی 

کاهد  های جنسیتی، نه از اعتبار هویت آنها می شان با کلیشه شان، و میزان تطابق نکردن
 .افزاید و نه به آن می

های جنسیتی منطبق  ، از افراد ترنسی که خود را با کلیشهبعضی از افراد نیز از سرناآگاهی
کنند و این را نشانه موفقیت فرد ترنس در کسب هویت  می تعریف و تمجیداند  کرده

ر حالت کلی در حالی که چنین تعریف و تمجیدهایی د !دانند حقیقی خویش می
رساند که هویت آنها بدون قید و شرط  خوشآیند نیست و به افراد ترنس این پیام را می

معتبر نیست، و فقط به شرطی زیبا، محترم، معتبر، و ارزشمند هستند که همانند یک 
های جنسیتی هماهنگ  فرد سیسجندر در جامعه حضور پیدا کرده یا خود را با کلیشه

 !کرده باشند

های جنسیتی بودن یا نبودن، و  ن خیر؛ جراحی کردن یا نکردن، مطابق با کلیشهبنابرای
همانند افراد سیسجندر بودن یا نبودن، مالک به رسمیت شناخته شدن هویت افراد 

هستند، بدون هیچ قید « واقعی»ترنس نیست )و نباید هم باشد(. مردان ترنس، مردان 
هستند، بدون هیچ قید و شرط و « واقعی»ن و شرط و اما و اگری. زنان ترنس نیز، زنا

نظر از پروسه  افراد غیرباینری نیز صرف (جنسیتی بیاما و اگری. جنسیت )یا 
 .شان و بدون هیچ قید و شرط و اما و اگری، معتبر است ترنزیشن

« ترنس»شود؟ یعنی هر فرد ترنسی تا آخر عمر  ین جا ختم میاما آیا مبحث تا هم
 .پردازیم است؟ در نکته بعدی به این موضوع می
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 یابیبهعنوانفردیترنسهویت .3

یکی از نکات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که الزم است 
عنوانی که خودش ترجیح یابی افراد را محترم شمرده و هر فردی را با همان  هویت

 .دهد خطاب کنیم می

کنند. بعضی از افراد ترنس،  یابی می بعضی از افراد، خود را به عنوان فردی ترنس هویت
دانند و به ترنس بودن خود افتخار  ناپذیر از وجود خود می ترنس بودن را هویتی جدایی

دانند و  می… و « رباینریغی»، «زن»، «مرد»کنند. بعضی از افراد ترنس، خود را صرفًا  می
خطاب شوند، با جنسیت )یا « ترنس»که با لفظ  دهند به جای این ترجیح می

 .جنسیتی( خود خطاب شوند بی

بعضی از افراد ترنس تا پیش از طی کردن پروسه ترنزیشن، خود را به عنوان فردی 
ان، فرد خودش کنند و پس از اتمام پروسه ترنزیشن منحصربه یابی می ترنس هویت

دهند دیگر خودشان را ترنس ننامند و صرفًا با عنوان جنسیت )یا  ترجیح می
، نه لزومًا جراحی «ترنزیشن»جنسیتی( خود به رسمیت شناخته شوند )دقت کنید  بی

 .(کردن یا نکردن

که هر فردی ترجیح بدهد خودش را چه بنامد، یک تصمیم شخصی است. جراحی  این
ا نکردن پروسه ترنزیشن، مطابق بودن یا نبودن با کردن یا نکردن، سپری کردن ی

های جنسی و جنسیتی جا افتاده در جامعه، پیروی کردن یا نکردن از  انتظارات و کلیشه
کننده عناوینی نیستند که افراد مختلف ترجیح  لزومًا تعیین… های اجتماعی و  برساخت

 !یابی کنند دهند خود را با آنها هویت می
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ممکن است در تعریف ترنس نیز بگنجد، اما ترجیح دهد خودش را  جندرکوئیریک فرد 
برای اشاره به خود « ترنس»یابی کند و از عنوان  هویت« جندرکوئیر»فقط با عنوان 

، اما ترجیح دهد به عنوان استفاده نکند. یک مرد ترنس ممکن است واژن داشته باشد
به رسمیت شناخته شود. یک « مرد»خطاب نگردد و صرفًا به عنوان یک « ترنس»فردی 

زن ترنس ممکن است عمل ناحیه تناسلی را انجام داده باشد، اما همچنان ترجیح دهد 
 .به عنوان زنی ترنس به رسمیت شناخته شود

کنند، بلکه در اصل این  ما را تعیین می ها نیستند که هویت بنابراین این تعاریف و واژه
ها، هویت خودمان  گیریم چطور با استفاده از تعاریف و واژه خود ما هستیم که تصمیم می

 .را توصیف کنیم

دانند،  اما آیا همه افراد ترنسی که ترنس بودن را بخشی از هویت وجودی خود می
در نکته بعدی به این موضوع  کنند؟ جا به عنوان فردی ترنس معرفی می خودشان را همه

 .پردازیم می

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 آشکارسازیبهعنوانفردیترنس .4

دهند  کنند، ترجیح می یابی می بعضی از افرادی که خود را به عنوان فردی ترنس هویت
برای دیگران نیز به عنوان فردی ترنس آشکارسازی کنند. بعضی از افراد ترنس نیز ترجیح 

خصوصی آشکارسازی کنند و موضوع ترنس بودن خود را با  بهدهند فقط برای افراد  می
 .هر کسی در میان نگذارند

شان به  به افراد ترنسی که پیش از روند ترنزیشن و زمانی که هنوز جنسیت حقیقی
دهند موضوع ترنس بودن خود را با دیگران در میان  رسمیت شناخته نشده، ترجیح می

شود؛ و به افراد ترنسی که پس از روند  گفته می« Closetedپنهان »نگذارند، اصطالحًا 
کنند، ترجیح  ترنزیشن و زمانی که در جامعه دارند با جنسیت حقیقی خود زندگی می

 اننه» دهند موضوع ترنس بودن خود را با دیگران در میان نگذارند، اصطالحاً  می
Stealth» شود گفته می. 

دهند خود را به  بعضی از افراد ترنس چه قبل از ترنزیشن و چه پس از آن، ترجیح می
عنوان فردی ترنس معرفی کنند. بعضی از این افراد، فعاالن جامعه ترنس هستند و با 

پذیری هر چه بیشتر افراد ترنس و افزایش  آشکارسازی عمومی خود، در جهت مشاهده
کنند.  نش و آگاهی جامعه پیرامون مسائل مربوط به افراد ترنس تالش میسطح دا

بعضی از این افراد خود را همواره به عنوان عضوی از جامعه و خانواده بزرگ ترنس 
دانند، و بنابراین مایل هستند به نشانٔه عضویت در جامعه و خانواده ترنس، خود را  می

 .به عنوان فردی ترنس معرفی کنند
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ی از افراد ترنس نیز ممکن است ترجیح دهند فقط قبل از تکمیل پروسه بعض
شان، خود را به عنوان فردی ترنس معرفی کنند، اما بعد از طی کردن پروسه  ترنزیشن

که ترنس بودن را بخشی از  ترنزیشن و حل شدن در جامعه سیسجندر، با وجود این
عنوان فردی ترنس به دیگران دانند، ترجیح دهند خود را به  هویت وجودی خود می

 .معرفی نکنند

بعضی از افراد ترنس نیز ممکن است پس از سپری کردن پروسه ترنزیشن و حل شدن 
از حقیقت وجودی خود ندانند و از  «ُپررنگی»در جامعه سیسجندر، ترنس بودن را بخش 

 .این رو ترجیح دهند خود را به عنوان فردی ترنس به دیگران معرفی نکنند

فرد ترنسی ممکن است به انتخاب خویش و/یا به دالیل دیگری از جمله ترس از به هر 
خطر افتادن امنیت، طرد شدن از طرف همساالن یا خانواده، عدم پذیرش و/یا از دست 

 .، ترجیح دهد که ترنس بودن خود را با دیگران در میان نگذارد…دادن شغل، خانه و 

و « یابی هویت»جه داشته باشیم این است که ای که در اینجا باید به آن تو نکته
همیشه در یک راستا قرار ندارند! یعنی اگر فرد ترنسی ترجیح دهد « آشکارسازی»

خودش را به عنوان فردی ترنس معرفی نکند، ضرورتًا به این معنا نیست که وی دیگر 
ترنس و  کند! بنابراین معرفی کردن خود به عنوان فردی یابی نمی خودش را ترنس هویت

یابی به عنوان فردی ترنس، دو موضوع مختلف هستند که ممکن است بسته به  هویت
 .تصمیم و ترجیح و شرایط هر فرد، همراستا باشند یا نباشند
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گردیم به سوال اصلی مقاله؛ آیا افراد ترنس پس از اتمام پروسه ترنزیشن  خوب، حاال بازمی
 شوند؟ نمیمحسوب « ترنس»فرد خود، دیگر  منحصربه

پاسخ به این سوال، هم بله و هم خیر است. چرا؟ چون هر فردی فقط و فقط خودش 
 .گیرد که خود را چه بنامد و چطور معرفی کند تصمیم می

شود  درست است که تعریف ترنس، با سپری کردن یا نکردن پروسه ترنزیشن عوض نمی
فرد خود را طی کند نیز،  بهو هر فرد ترنسی حتی اگر صفر تا صد پروسه ترنزیشن منحصر

 گیرد؛ همچنان در تعریف ترنس قرار می

و درست است که سپری کردن یا نکردن پروسه ترنزیشن، عمل کردن یا نکردن، و در 
های جنسیتی قرار گرفتن یا نگرفتن، هویت هیچ فرد ترنسی را معتبرتر از  راستای کلیشه

افراد ترنس را نیز تبدیل به افراد دهد، و  دیگری نکرده، تعریف ترنس را تغییر نمی
 کند؛ نمی ()غیرترنس« سیسجندر»

اما نکته مهم اینجاست که هر فرد ترنسی حق انتخاب دارد که خودش را چگونه 
 .یابی کند، چگونه بنامد، و چگونه معرفی کند هویت

نظر از شرایط و  یک واژه، یک صفت، و یک هویت است. هر فرد ترنسی صرف« ترنس»
اش  تواند تصمیم بگیرد که ترنس بودن را بخشی از هویت وجودی ختلف، میمسائل م

 .بداند یا نداند، خود را ترنس بنامد یا ننامد، و خود را به عنوان ترنس معرفی بکند یا نکند

و وظیفه ما این است که تصمیم و ترجیح افراد را محترم شمرده و آنها را به همان 
 .اب کنیمصورتی که خودشان مایل هستند خط
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