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 تجربه زیسته افراد با هویت جنسیِ متفاوت در شهر کرمانشاه

 2، زهرا ولدی نیا1سیاوش قلی پور

 10/10/0011تاريخ پذيرش:   01/01/0911تاريخ دريافت: 

 چکیده 
نظر فرد  متفاوت، وضعیتی است که در آن میان جنس زيستی و جنسیت مورد هويت جنسی

ناهماهنگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زيسته افراد دارای هويت جنسی متفاوت 

جنسی و هويت « داغ ننگ»در شهر کرمانشاه است. رويکرد نظری مبتنی بر آراء اروين گافمن در باب 

 22است. روش پژوهش پديدارشناسی و فنِ گردآوریِ داده مصاحبه است. تعداد مصاحبه شوندگان 

ها از  گیری هدفمند انتخاب شدند. داده نفر از ساکنین شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه

الف( افراد  ای کاليزی تجزيه و تحلیل شدند. نتايج پژوهش نشان داد که طريق روش هفت مرحله

دارای اختاللِ هويت جنسی از زمان کودکی احساس متفاوتی نسبت به خود دارند. ب( آگاهی افراد 

زنی و آزار جسمی و روحی است؛ خانواده در مواجهه با  جامعه دربارۀ اين افراد اندک، همراه با انگ

مدرن تا حدودی برخوردی های  اند: مدرن و سنتی. خانواده افراد دارای اختالل هويت جنسی دو دسته

کنند.  ای سرکوبگرانه و مبتنی بر خشونت اتخاذ می هایِ سنتی مواجهه گرايانه دارند اما خانواده حمايت

ها قبل و بعد از جراحی تغییر  ج( عمل تغییر جنسیت يک عمل جراحی ترمیمی است، هويت آن

تماعی، مالی و جسمی هستند و از کند. اغلب اين افراد بعد از جراحی دارای مشکالت اج چندانی نمی

 نهادهای مسئول انتظار حمايت مالی و معنوی دارند. 

 

 اختالل هويت جنسی، تجربه زيسته، داغ ننگ، هويت جنسی، کرمانشاه. واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

شناسی، واژه هويت به معنای چه کسی بودن و حس نیاز به شناساندن خود است که  در جامعه

کند. با تحرک  ای از عناصر فرهنگی و تاريخی را در فرد يا گروهای انسانی برجسته می لسلهس

اهمیت پیدا کرده است و افراد در « ديگری»های جمعیتی گسترده، مقوله  جغرافیايی و جابجايی

شوند. هويت با قدرتی  هويت بیشتر روبرو می  پرسش از کیستی و چیستی خويشتن با مقوله

ها،  توان ريشه بسیاری از نزاع ذشته در جوامع بشری بروز يافته است تا آنجا که میبیشتر از گ

مربوط « بیان خود»يا « آشکارگری هويت»معنايی را به جدال بر سر نحوه  ها و بی کشمکش

اختالل هويت جنسی بر اساس احساسی که يک فرد از مذکر و مونث از بودن خود  .دانست

تأثیر عوامل بیولوژيکی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی قرار  شود و تحت دارد، تعريف می

گیرد.  گیرد. هويت جنسی در فرايند اجتماعی شدن و در تعامل با ديگران به مرور شکل می می

های  کنند، پیروی از نقش افراد از همان اوان کودکی نسبت به جنسیت خويش آگاهی پیدا می

شخصی که هويت جنسی او سالم »کند.  يند کمک میجنسیتی و تبعیت از قواعد نقشی به اين فرا

تواند با قاطعیت بگويد: که مرد است يا زن. در اين شرايط، زنی که حسی از زن بودن  است، می

دهد و مردی که خودش را مرد  دارد، ديدگاه خودش را با اعمال زنانه به بقیه جهان انتقال می

کند که با جنسیت  نسی مسیری را طی میکند. اما گاهی هويت ج داند، مردانه عمل می می

شده هماهنگی ندارد، در اين شرايط فرد دچار  شده يا زيستی افراد که در گواهی تولد ثبت تعیین

شود. وجه مشخصه آن  شود که اختالل هويت جنسی محسوب می زيست دوگانه می

س عدم همانندسازی قوی و مستمر با جنس مخالف و ناراحت بودن از جنس خود يا احسا

تناسب با نقش جنسیتی خود است. درواقع نارضايتی جنسی شرايطی است که در آن فرد از نظر 

)واثق « جنسی و جنسیتی با ابهام خاصی مواجهه نیست، اما جنس او با هويتش ناهمخوان است

 (.11: 1932رحیم پرور و همکاران، 

شان پسرانه و  ی که ذهنِدر کشور ما افراد زيادی هستند که چنین وضعیتی دارند دختران

شان دخترانه است. آنها جايگاه متزلزلی دارند زيرا در دوگانه مرد/زن جای  پسرانی که ذهنِ

کنند.  اند و همواره از آن پشتیبانی می ای آن را تعريف کرده های ديرينه ای که سنت ندارند. دوگانه

گیری  وگانه سبب شکلقرار گرفتن افراد دارای هويت جنسی متفاوت در خارج از اين د
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های متعددی شده است. آنها اغلب مورد تمسخر، توهین و  های منفی مانند انگ و کلیشه ديدگاه

گیرند و در برابر فشارهايی که از طرف جامعه و خانواده به آنها وارد  نفرت اطرافیان قرار می

دکشی کرده و يا شوند. همچنین در مواردی اقدام به خو شود دچار اضطراب و افسردگی می می

کنند که عواقب ناخوشايندی برای آنان به همراه دارد. گويا جامعه تا کنون در  از منزل فرار می

بخشی وضعیت آنان به عنوان يک اختالل موفق نبوده است. بنابراين اين افراد تنها،  زمینه آگاهی

ر مورد اين افراد تر باشد آگاهی د پذير هستند. هرچقدر جامعه سنتی منزوی، مطرود و آسیب

 کمتر و پذيرش آنان دشوارتر است.

در آن « 1هويت جنسی متفاوت»شهر کرمانشاه ازجمله شهرهايی است که تاکنون موضوع 

شناختی قرار نگرفته است و آگاهی چندانی از تجربه زيسته آنان در دسترس  مورد مطالعه جامعه

طور نامحسوس در سطح شهر  د و بهشون های اخیر اين افراد بیشتر ديده می نیست. در سال

اند. نگاه غالب به اين افراد طبیعی  هايی مشخصی را برای تعامل با يکديگر تعريف کرده پاتوق

دهند.  های غیرعادی چهره، آنها را مورد خطاب قرار می نیست و اغلب با اشاره دست و يا حالت

با مشکالت روزافزون اين افراد  همکاری پژوهشگران با سازمان بهزيستی منجر به آشنايی بیشتر

شده است. در اين مقاله به بررسی تجربه زيسته افراد با هويت جنسی متفاوت در شهر کرمانشاه 

پردازيم تا به فهم درکِ آنها از هويت خويش و نحوه مواجهه جامعه با آنها  نزديک گرديم.  می

 است.بنابراين مقاله در راستای پاسخ به سؤاالت زير نگاشته شده 

 دارند؟  افراد با هويتِ جنسیِ متفاوت چه تصوری از خويشتن -1

 مواجهه جامعه با افراد با هويتِ جنسی متفاوت در شهر کرمانشاه چگونه است؟  -2

 شوند؟ افراد با هويتِ جنسی متفاوت قبل و بعد از تغییر جنسیت با چه مشکالتی روبرو می -9

 پیشینه پژوهش

های دو  پديدارشناسی تجربه زيسته هويت»ی تحت عنوان ا ( مقاله1931فرهمند و همکاران )

ساختی انجام -را بر اساس رويکرد تفسیری« جنسیتی از تعامالت خانوادگی تا تعامالت اجتماعی

و تراجنسی به شیوه  2نفر دوجنسیتی هرمافروديت 21دادند. روش پژوهش کیفی و با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Transsexual 
2 Hermaphrodite 
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های دوجنسیتی در  ربه زيسته هويتآمده است. تج عمل  گیری هدفمند مصاحبه عمیق به نمونه

مثابه تعارض جنسی، دوگانگی در نقش،  تعامالت اجتماعی، نشان از درک اين موقعیت به

تأيید والدين و جامعه، احساسات آزاردهنده، رنج و عذاب، احساس ترس، ناامیدی،  تبعیض، عدم

به و درک آنان در خشونت و نزاع در تعامالت تا نفرت و بیزاری به جسم خود است. اين تجر

حیثیتی و بدنامی و برچسب اجتماعی  طیفی از طرد اجتماعی، محرومیت، تبعیض موقعیتی تا بی

های  های معنايی اين افراد حاکی از آن است که هويت در تعامالت قرار دارد. برساخته

 دوجنسیتی در حال تجربه جهان پیچیده، ناامن و دشواری هستند. 

بررسی کیفیت زندگی بیماران اختالل »( در پژوهشی تحت عنوان 1933فوالديان و کاشانی )

های جنسی( و روش  ، با استفاده از چارچوب مفهومی )نقش«هويت جنسی بعد از تغییر جنسیت

کمی نشان دادند که: در مجموع کیفیت زندگی زنان و مردان بعد از عمل تغییر جنسیت افزايش 

شوند،  دهند و مرد می عمل تغییر جنسیت انجام می يابد. میزان کیفیت زندگی زنانی که می

مراتب بیشتر از  مخصوصاً در ابعاد مطلوبیت اجتماعی، هیجانات، وابستگی، کمال جسمانی، به

 دهند. افرادی است که عمل تغییر جنسیت به مرد انجام نمی

تجربه انگ زنی و اختالل هويت »ای تحت عنوان  ( مطالعه1931علیخواه و همکاران )

زنی و روش کیفی انجام دادند. نتايج پژوهش  را بر اساس رويکرد انگ« جنسی: آثار و پیامدها

های  نمايند دچار ناماليمت نشان داد اين اقلیت جنسی، زمانی که هويت خود را آشکار نمی

سازند در معرض داغ ننگ زنی قرار  روانی شده و زمانی که هويت مطلوب خود را فاش می

رود که فرد تلقی از انحراف را پذيرفته و مسیر  ای پیش می گونه ند داغ ننگ زنی بهگیرند. فراي می

شود. پیامدهای عمده داغ ننگ زنی  برای گرايش به انحرافات نهفته در همان داغ ننگ هموار می

تواند  پیروزمندانه، گسترش کجروی و انتظار استمرار تخلفات است. آگاهی بخشی به مردم می

های اجتماعی و فردی ناشی از برخورد نسنجیده با چنین  وگیری از آسیبدر کاهش و جل

 ای مفید واقع شود. پديده

« رابطه اختالل هويت جنسیتی باکیفیت زندگی»ای با عنوان  ( مطالعه1931موحد و همکاران )

های پژوهش تفاوت معنادار میانگین اختالل هويت  را بر اساس روش پیمايش انجام دادند. يافته

دهد. در بین افراد  نکرده نشان می نسی و کیفیت زندگی را بین افراد عمل کرده و عملج
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نکرده، اختالل هويت جنسی تنها با آسايش روانی و شاخص کل کیفیت زندگی رابطه  عمل

هايی که نیازهای اولیه خود را تأمین کرده و به دنبال رفع نیازهای باالتر  معنادار دارد. ترا جنسیتی

مراتب افزايش  شان به شدت کاسته شده و کیفیت زندگی شان به از اختالل هويت جنسیهستند، 

گر متفاوت بودن سطوح کیفیت زندگی مبتاليان به اختالل هويت جنسی  يابد. اين مسئله بیان می

 با توجه به تفاوت سطح نیازهای آنان است.

فرهنگی و -ابعاد اجتماعی بررسی رابطه»ای تحت عنوان  ( مطالعه1931همکاران )و عابدينی 

خانوادگی با ادراک از هويت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی در افراد دارای اختالل هويت 

را به روش پیمايش در استان اردبیل انجام دادند. طبق نتايج اين پژوهش میزان احساس « جنسی

ت دارد. همچنین رضايت از ارتباط با همجنسان با ادراک هويت جنسی قبل و بعد از عمل تفاو

میزان تايید اجتماعی برای فرد از سوی افراد همجنس و بعد از عمل رشد بیشتری را نشان 

های جنسیتی، تصور از خويش، میزان  دهد. بین سالمت روان، میزان پای بندی به ارزش می

ز همنوايی با الگوی رفتاری غیر همجنس و باورهای دينی با ادراک از هويت جنسی قبل و بعد ا

عمل رابطه وجود دارد؛ تفاوت معناداری در میزان حمايت والدين و خانواده از فرد در دو زمان 

شود. از سوی ديگر ادراک از هويت جنسی برحسب  قبل و بعد از عمل مشاهده نمی

 پذيری جنسیتی در خانواده تفاوت معناداری دارد. جامعه

، «عه اختالل هويت جنسی پسراندرآمدی بر مطال»( در پژوهشی تحت عنوان 2112سینگ )

پسر دارای اختالل هويت جنسی،  193آمده از  دست بر اساس اطالعات جنسی و روانپزشکی به

گرايی باالتر از نرخ پايه  نشان دادند: نرخ مداوم ديسفوريای جنسی و گرايش جنسی همجنس

فتار در طول گیری در ر استاندارد در جمعیت مردان بود. موقعیت اجتماعی، خشونت و سخت

مالحظه در اختالل هويت  بینی و قابل عنوان نتايج قابل پیش دوران کودکی بسیار مهم است و به

 شود. جنسی محسوب می

مطالعات پیمايشی مذکور توانايی توصیف دنیای ذهنی افراد با هويت جنسی را ندارند. اما 

زنی را  ند و هم روند انگده مطالعات کیفی در اين حوزه هم دنیای ذهنی آنها را توضیح می

سازند. اين پژوهش نیز در همین راستا تالش دارد تا وضعیت اين افراد را در شهر  برجسته می

 کرمانشاه بررسی کند. 
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 مبانی نظری

است.  2اروين گافمن« 1داغ ننگِ»رويکرد نظری اين مقاله مبتنی بر آراء هويت جنسی و مقوله 

ان بیشتر تابع عوامل پس از تولد است تا قبل از تولد. چون کسب هويت زنانه يا مردانه در انس

های  ها و نگرش متعلق بودن به جنس مرد يا زن بیشتر نتیجه تعامالت میان کودک و ارزش

والدين است. بر اساس اين رويکرد عوامل خانوادگی و اجتماعی در قالب ايفای نقش، 

شوند  اختالل هويت جنسی میهای وابسته به جنسیت موجب پیدايش  الگوسازی و نقش

های فرهنگی و  (. نظريه2111، 1، يوست و اسمیت1،21111، کسلر و مک کینا2119، 9)هالدمن

پذيری  های جنسیتی، جامعه اجتماعی عقیده دارند اختالل هويت جنسی تحت تأثیر ادراک نقش

گیرد  یهای مربوطه به ساختار اجتماعی قدرت در يک فرهنگ قرار م جنسی و وجود کلیشه

های مختلفی برای تشخیص  ( مالک1931(. کروکلز و همکاران )2111و همکاران،  1)اشمیت

 کنند. اختالل هويت جنسی را مطرح می

فرد تمايالت جنس مقابل را دارد و اين -1الف( همانندسازی قوی و مداوم با جنس مقابل: 

لباس دخترانه يا تقلید ظاهر در پسرها ترجیح -2کند.  طور مکرر ابراز می تمايالت خود را به

های  رجحان مداوم و قوی نقش-9های مرسوم مردانه.  دخترانه، در دخترها اصرار بر پوشیدن لباس

میل شديد به -1های تخیلی، يا تخیالت مداوم در مورد تعلق به جنس مقابل.  جنس مقابل در بازی

 های جنس مقابل. مبازیرجحان قوی ه-1های مرسوم و تفريحات جنس مقابل.  شرکت در بازی

ب( ناراحتی مداوم در مورد جنسیت خويشتن يا احساس نامتناسب بودن در نقش جنس 

کند: در پسرها تأکید روی  خودی. در کودکان اين مسئله با هر يک از موارد زير ظهور می

های خشن پسرانه، رد  آور است؛ يا بیزاری نسبت به بازی های مردانه چیزی نفرت اندام

های مرسوم پسرانه؛ ... در نوجوانان و بزرگساالن اين اختالالت  ها و فعالیت ها، بازی بازی اسباب

های خالصی از خصوصیات جنسی  کند: اشتغال ذهنی با راه هايی نظیر اين موارد بروز می با نشانه

های تغییر جسمانی و  ها، جراحی يا ساير روش اولیه و ثانويه )مثل درخواست تجويز هورمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Stigma 

2  Erving Gaffman 

3  Haldeman 

4  kessler & Mckenna 

5  Yost & smit 

6  schmitt 
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منظور مشابهت با جنس مقابل(، يا اعتقاد بر اينکه شخص با جنسیت  صوصیات جنسی به خ

 اشتباهی زاده شده است.

 ج( اختالل همراه با يک اختالل جسمی دوجنسیتی نیست.

د( اختالل سبب ناراحتی چشمگیر بالینی يا تخريب در کارکرد اجتماعی، شغلی يا ساير 

 (.1931ستینزما، وريس،  شود )کروکلز، های کارکردی می حوزه

داغ ننگ برای اشاره به ويژگی يا صفتی »هويتِ جنسیِ متفاوت با داغ ننگ همراه است. 

آور است. اما بايد توجه کرد که قدرت انگ  کار برده خواهد شد که شديداً بدنام کننده يا ننگ به

ديگر، صفتی  رتعبا زنی يک صفت نه در ذات خودش، بلکه در روابط اجتماعی ريشه دارد. به

تواند به عادی جلوه دادن فرد ديگر کمک کند و بنابراين  زند، می که داغ ننگ بر پیشانی فرد می

های آن رويکرد  نام کننده باشد و نه بدنام کننده. اصطالح داغ ننگ و مترادف نفسه نه خوش فی

اوتش پیش از کند که تف خورده تصور می دهند: آيا فرد داغ ای را در خود جای می دوگانه

شود، يا اينکه تصور  راحتی آشکار می شدن با ديگران آشکار بوده يا هنگام مواجهه به مواجه

توانند به وجود آن پی ببرند؟  کند ديگران نه از وجود چنین تفاوتی باخبرند و نه بالفاصله می می

کند و در مورد دوم  وپنجه نرم می در مورد اول فرد با داغ ننگی که قطعاً بدنام کننده است دست

 (. 21: 1931)گافمن، « با داغ ننگی که احتمال دارد بدنام کننده باشد

اگر داغ )مانند نقص عضو( آشکار باشد، فرد مجبور است با آن در جامعه ظاهر شود، اين 

افراد نگران برمال شدن چیزی نیستند و دغدغه وضعیت دوگانه آشکارگی/پنهان بودن را ندارند. 

کند که ديگران  نهان باشد و جامعه از آن آگاهی نداشته باشد فرد دائم به اين فکر میاگر داغ پ

کنند. ترس و اضطراب ناشی از آشکارگی  چه تصوری از او دارند و او را چگونه ارزيابی می

همواره همراه اين افراد است. اگر اين فرد در زندگی روزمره با ديگران تعامل داشته باشد تفاوتی 

مواجه است، نه اينکه بدنام شده باشد. در اين « احتمال بدنام شدن»کند، او با  ن حس نمیبا آنا

ها را حل کند. درگیری او بر سر اين است که آيا نقصش را نشان  خواهد تنش حالت، او نمی

دهد، راجع به آن حرف بزند يا آن را کتمان کند. درون گروه و برون گروه هرکدام برای فرد 

های  پردازی دهند، اولی عمدتاً در عبارت متفاوت ارائه می« خويشتن»يک هويت خورده  داغ

های مربوط به روانپزشکی. به فرد گفته  پردازی مربوط به چهارچوب اجتماعی، دومی در عبارت
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شود اگر خود را به تطبیق مناسب برساند، خواهد توانست با خودش کنار آيد و يک انسان  می

نفس. درواقع، او برای خودش يک  ن بالغ خواهد بود با حرمت و عزتکامل شود. او يک انسا

 خويشتن پذيرفته است، اما اين خويشتن، همانطور که لزوماً بايد باشد، يک تبعۀ بیگانه است.

گويد که عضوی از آن است اما  موقعیت چنین فردی متناقض است زيرا جامعه به وی می

اين است که او با ديگران فرق دارد و ناديده گرفتن آن  اندکی با ديگران فرق دارد، اما واقعیت

انگاری است، زيرا اين تفاوت توسط خود جامعه ساخته شده است. يک تفاوت قبل از  ساده

عنوان يک کل  اينکه بخواهد به موضوع مهمی تبديل شود بايد توسط جامعه به شکل جمعی به

 های نوبنیاد مشاهده کرد. د داغ ننگتوان درمور پردازی شود. اين را به عینه می مفهوم

حال به او  گويند او هم مثل همه يک انسان است، درعین خورده می زمانی به فرد داغ»

را ناديده بگیرد يا از کنار آن بگذرد. « خودش»شده است که عقالنی نیست که بخواهد گروه  گفته

ی اينکه او  ست. هرچند دربارههای ديگر است هم نی شود هم شبیه انسان در واقع به او گفته می

چه میزان از هريک از اين دو نوع تعريف را بايد مدعی شود يک نظر کلی بین افراد وجود 

ای از  خورده خود را در معرکه ها سرنوشت او است، بنابراين فرد داغ ندارد. تمام اين، سردرگمی

است، يعنی، هويت ی او در مورد خودش مربوط  يابد که به انديشه بحث و مشاجره درمی

خويشتنش. او بايد به ديگر مشکالتش اين را هم اضافه کند که همزمان از چندين جهت توسط 

کاری بايد انجام دهد و چه احساسی بايد داشته باشد  گیرد که چه فشار قرار می ها تحت ای حرفه

ح وی است. ها و مسیرها به صال در قبال انسانی که هست و نیست. و ظاهراً تمام اين توصیه

راه حل جالب  نفسه يک فی "های گريز راه"برای نوشتن يا سخنرانی در دفاع از هريک از اين 

شنوند دريغ  خوانند و می حل از اکثر کسانی که صرفاً می وجود دارد، ولی افسوس که اين راه

 (.111، 1931)گافمن، « شود می

 روش پژوهش

جهان افراد  کند تا به زيست کمک میروش پژوهش پديدارشناسی است، اين روش به ما 

مطالعه  تر شويم و بتوانیم روايتی از تجارب آنان در شهر کرمانشاه ارائه دهیم. جامعۀ مورد نزديک

نفر برای  22گیریِ نظری  افراد با هويتِ جنسیِ متفاوت در شهر کرمانشاه است که از طريق نمونه

 آمده است. 1جدول شماره شوندگان در  مصاحبه انتخاب شدند. ويژگی مصاحبه
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 شوندگان : ويژگی مصاحبه0جدول شماره

 سن جنسیت رديف
میزان 

 تحصیالت
 سن جنسیت رديف شغل

میزان 

 تحصیالت
 شغل

 بیکار ديپلم 38 زن 12 بیکار ديپلم 32 زن 1

 کارشناسی 30 زن 2
مهندس 

 عمران
 کارشناسی 38 مرد 13

مهندس 

 برق

 روانشناس کارشناسی 42 مرد 14 دار خانه ديپلم 38 زن 3

 دار خانه ابتدايی 41 زن 15 کارگر ابتدايی 36 مرد 4

 کارمند ديپلم 38 مرد 16 دار خانه سواد بی 40 زن 5

 کارشناسی 45 مرد 6
مهندس 

 کامپیوتر
 دفترخانه ديپلم فوق 39 مرد 17

 بیکار ديپلم 36 زن 18 بیکار ديپلم 44 مرد 7

 کارمند ديپلم 45 مرد 19 کارمند کارشناسی 33 مرد 8

 کارمند ديپلم فوق 41 مرد 20 حسابدار ديپلم 36 زن 9

 دار خانه کارشناسی 35 زن 21 بیکار ديپلم فوق 37 مرد 10

 بیکار ديپلم 36 زن 22 کارگر ديپلم 32 مرد 11

شوندگان از افرادی که در بهزيستی پرونده داشتند و اعضای انجمن اختالل هويت  مصاحبه 

ها  شونده يک تا دو ساعت مصاحبه به عمل آمد، مصاحبه شدند. از هر مصاحبه جنسی انتخاب

 مرحله کاليزری زير تجزيه و تحلیل شدند. 7برداری و بر اساس  ضبط و يادداشت

شده روی  هایِ میدانی، بیانات ضبط برداری  مرحله اول: در پايان هر مصاحبه و ثبت يادداشت

، اطالعات بامعنی و بیانات «جمالت مهم»م شد. مرحله دوم: کاغذ نوشته و فرآيند جداسازی انجا

مرتبط مشخص شد. مرحله سوم: از هر عبارت يک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی 

بررسی قرار  شده با جمالت اصلی مورد تفکر فرد بود استخراج شد. مرحله چهارم: معانی تدوين 

شد. مرحله پنجم: برای توصیف جامع مفاهیم  گرفت و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل

تری را به وجود آوردند مرحله ششم، توصیف کلی از  بندی کلی به هم پیوند يافتند و دسته

صورت صريح و روشن ارائه شد. مرحله هفتم: اعتبار بخشی با ارجاع به هر نمونه و  موضوع به

 ها انجام شد.پرسیدن درباره يافته
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 های پژوهش يافته

 ها در راستای پاسخگويی به سواالت پژوهش در سه بخش تنظیم شدند. تهياف

افراد دارای اختالل جنسی از زمان کودکی احساس  بخش اول، احساس متفاوت بودن:

دارند. دو دلیل عمده برای اين اختالل وجود دارد: بیولوژيک و اجتماعی.  خودمتفاوتی نسبت به 

ای از افراد را  گیرد که طیف عمده و آناتومی آنها شکل میمورد اول بر مبنای اختاللت هورمونی 

شود، گاهی والدين اين افراد را در  پذيری مربوط می گیرد. مورد دوم به فرآيند جامعه در بر می

کنند. اين اعمال در  کودکی وادار به پوشش و رفتار متناسب با جنس مخالف تشويق می

 گويد: شوندگان می رند. يکی از مصاحبهگیری اختالل هويت جنسی نقش مؤثری دا شکل

ها  کرد طوری که برخی که بچه بودم مادرم در مراسم مختلف صورت مرا آرايش می وقتی»

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.« دانستند من پسر هستم نمی

به او دارند؛ بنابراين « ديگرانِ مهم»سازد بازتاب نگرشی است که  تصويری که فرد از خود می

هایِ جنس مخالف  خانواده برخوردی متناسب با جنسیت فرزند نداشته و از وی انتظار نقش اگر

 سازند. را داشته باشد زمینه اختالل در هويت جنسی را فراهم می

ها، مراسم و مناسک خود را به اشکال  مرور زمان در بازی  در هر حال، اين احساس به

بازنمايی شده در جامعه و تمايالت و  دهد. تناقضی عجیب در هويت گوناگون بروز می

شوندگان دربارۀ  کند که تراژيک و دشوار است. يکی از مصاحبه های آنان بروز می گرايش

 گويد: خاطرات کودکی می

خاطرم هست که برای من و خواهرم مراسم و جشن تکلیف گرفتن و در آن مراسم که »

به لباس عروس بپوشید، اما من در آن  عکاس و فیلمبردار آمده بود، به ما گفتن لباسی شبیه

دار، شلوارک  شرت پسرانه مارک ای، تی ام، يک کاله حصیری سرمه فیلم و عکس کودکانه

کردم،  شدم و فوتبال بازی می ای پسرانه داشتم. با پسرهای همسايه هم تیم می کوتاه و قیاقه

)هويت جنسی « نداشتمهای دخترانه را  شیطنت پسران را دوست داشتم، حال و حوصله بازی

 متفاوتِ زن به مرد(.

هايی از اين هويت  بازی، نوعِ بازی و لباسِ جنسِ مخالف، نشانه عالقه شديد آنها به اسباب

جای بازی در نقش اجتماعی متناسب با نقش بیولوژيک، تمايل به  جنسی متفاوت است. آنها به

نانچه خواهر و برادری در خانه داشته های جنس مخالف دارند. چ بازی بازی و استفاده از اسباب
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زنند. يکی از  کنند و دنیای متالطمی را برای آنها رقم می ها بروز می باشند ناسازگاری

 گويد: شوندگان می مصاحبه

خوابش پوستر ورزشکاران  من هیچگاه نتوانستم وارد حريم برادرم بشوم چون اون در اتاق»

هايی که توی بوکس داشت، پرکرده  از چاقو و مدالی در و ديوار اتاقش  بدنساز بود و همه

 )هويت جنسی متفاوتِ مرد به زن(.« بود

عدم تمايل به چیزهايی که هويت اجتماعی برای آنها تعیین کرده است دو نتیجه در بردارد: 

پرخاشگری و ناسازگاری. تعارضات هويتِ بالفعل و هويت بالقوه در درون اين افراد -2انزوا. -1

زند. با باال رفتن سن و  ها برای آنان که در سنین کودکی هستند، رقم می از ناشناختگیدنیايی 

زند. آنها در جهانی  شود چراکه تُن صدا بر اين تعارض دامن می تر می بلوغ، تعارضات نمايان

ای برای آن وجود ندارد. به مرور زمان در تعامالت  رفت ساده برند که راه برون برزخی به سر می

هايی از اين اختالل برای ديگران آشکار و مسخره شدن توسط دوستان شروع  ماعی نشانهاجت

کنند و جوابی برای آن ندارند. نحوه  شود. آنها برای يافتن پاسخ به درون خود رجوع می می

دهد. در دنیای فعلی دسترسی به  آگاهی آنان از هويت جنسیِ متفاوت به طرق مختلف روی می

بسا آنها از طريق اقوام، معلم  های ديجیتال بسیار سهل و آسان است. ای  رسانه اطالعات از طريق

و يا دوستان از وضعیت متناقض خود آگاه و از سردرگمی و ناشناختگی رهايی پیدا کنند. يکی 

 گويد: شوندگان می از مصاحبه

باسام تو های دخترونه تو ل دنیای صورتیِ من، چقدر دير متوجه شدم که دلیل انتخاب رنگ»

ها و  هات، با همه تلخی ها و هیجان هات، با همه ترس هستی، با همۀ احساس و عاطفه

)اختالل هويت « کردم کاش زودتر باورت می هات، با همه اينها دوست دارم، ای شیرينی

 جنسی مرد به زن(.

ای  قهکرد، هیچ عال با ديگران فرق داشتم و اين چیزی جز دنیای من نبود، دنیای من فرق می»

ها بود،  ها نفرت داشتم. بدنم مثل آن به دنیای دخترها نداشتم، از کار دختران و طرز لباس آن

 کرد؛ بازی و لباس پوشیدن پسرها را دوست داشتم،  اما دنیای من فرق می

کردم حال خوبی به  اين در حالی بود که بدنم با آنها متفاوت بود. وقتی لباس پسرانه به تن می

 )اختالل هويت جنسی  زن به مرذ(.« داد من دست می

فهم و درک شرايط زندگی همیشه رهايی و رستگاری درونی خاصی دارد که انسان را از 

سازد. افراد دارای اختالل نیز از اين قاعده مستثنی نیستند. رهايی  سردرگمی و ابهام خارج می
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. چراکه آنها بايد پاسخگوی ناشی از فهم وضعیت جسمانی اين افراد خیلی طوالنی نخواهد بود

ويژه جامعه و هويت اجتماعی باشند. در ضمن عبور از اين  های ديگر زندگی به بسیاری از جنبه

وضعیت نیازمند عبور از کانال دشوار ديگری است که در فضای پزشکی و جراحی بر روی 

 خورد. ها رقم می اندام

شهر کرمانشاه  ی متفاوت:بخش دوم: مواجهه جامعه با افراد دارای هويت جنسیت

 شهری، کرد غیرعشايری، روستايی/ مدرن، عشايری/ گونی نظیر سنتی/ های گونا جهان زيست

جهان تعاريف مختلفی دارند و افراد  های اجتماعی در میان اين زيست فارس دارد. پديده / /لک

پژوهش حاکی از آن  های اين بر اساس زمینه اجتماعی و فرهنگی مواجهه متفاوتی دارند. اما داده

هم تعريف و هم مواجهه « هويت جنسیتی متفاوت»ها در مورد گونه اجتماعی  است که آن

شناسند. جايگاه  می« دوجنسه»و « 1نه دِت و نه کُر»يکسانی دارند. به طور کلی آنها اين افراد را 

( 1939اران، پور و همک برجسته مرد که منتج از فرهنگ رايج پدرساالری است )بنگريد به قلی

مردانگی و زنانگی را به طور کامل و بدون کم و کاست تعريف کرده است. فردی که بخشی از 

پذيرند. اين نوع از هويت  هويت وی زنانه و يا زنی که بخشی از وجود وی مردانه باشد را نمی

و ای برای استهزاء و دست انداختن است. بافت عشايری  برای آنان پذيرفتنی نیست و سوژه

نما شدن و مواجهه مبتنی بر  میزان باالی آشنايی افراد از يکديگر در شهر کرمانشاه سبب انگشت

خورند و برچسب  شود. اين افراد در شهر کرمانشاه داغ می طردِ افرادِ با هويت جنسیِ متفاوت می

 را تا روزی که زنده هستند به همراه دارند. « نه دِت و نه کُر»

جوی دختری بود که سال آخر لیسانس با عمل جراحی به مرد تبديل در دانشکده ما دانش»

زدند. هر زمانی که حضور داشت چیزی  التحصیلی همه درباره اون حرف می شد. تا زمان فارغ

کردند. هم  اش صحبت می رفت همه درباره گفتند اما به محض اين که از اونجا می نمی

 سی(. )علی، دانشجوی روانشنا« دانشجو و هم کارمند

شوند از طريق عمل جراحی  گاهی عواملی مانند نقص جسمی که سبب داغ خوردن فرد می

های کمتری اطراف اين  گردد، کلیشه يابند و فرد به زندگی عادی بر می و يا عمل زيبايی بهبود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نه دختر و نه پسر. اين واژه بار منفی زيادی در شهر کرمانشاه دارد  1
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ها وجود دارد و ديگران در مورد آنها مدارای بیشتری دارد. اما اين نوع از هويت، داغی  داغ

کند.  العمر است که فرهنگ کرمانشاه کماکان آنها را به عنوان افرادی متفاوت بازنمايی می دامما

افرادی که در فضای میان دو جنس در رفت و آمد هستند و بسیاری از تابوهای مرتبط با ناموس 

ز شود. يکی ا نوردند. اين گونه هويتی در کرمانشاه امری ناشناخته تلقی می و محرمیت را در می

 گويد: شوندگان می مصاحبه

)اختالل « زن همسايه مرا زن بی اخالق خطاب کرد و من هرگز او را فراموش نخواهم کرد»

 هويت جنسی زن به مرد(.

شود آنها کمتر در جامعه حضور پیدا کنند و در خانه  نگاه منفی فراگیر در جامعه  سبب می 

 گويد: شوندگان می از مصاحبهوآمد کنند. يکی  های خلوت رفت بمانند يا در مکان

ترسم زيرا ممکن است کسی متوجه تُن صدايم شود و با  من از ظاهر شدن در اجتماع می»

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.« اين قد و هیکل متوجه شوند که دخترم

اين ترس برخاسته از موقعیتی تنزل يافته در جهان اجتماعی و فرهنگی افراد دارای اختالل 

گزينند.  های روزمرگی، اسارت را برمی جای رهانیدن خويش از موقعیت است. آنها بهجنسی 

  شوند که به خاطر متفاوت بودن از افراد عادی امکان تبديل به انسان زيرزمینی و انزواطلب می

دهند. فرد با حفظ فاصله فیزيکی با ديگران اجازه آشنايی  رهايی از اين وضعیت را از دست می

شوند  خورده از نقش بازی کردن خسته می برد. گاهی افراد داغ ت اجتماعی را از بین میدر مراودا

و ديگر نگران نگرش، رفتار، برخورد ديگران و افشای نقص خود نیستند. يکی از 

 گويد: شوندگان می مصاحبه

 ام های پسرانه ام باشم، لباس خواهم خود واقعی کنم، می من ديگر برای کسی نقش بازی نمی»

« اندازم اصال ًبگذار همه بفهمن پسر نیستم ها شال سرم می ام در مهمانی را دور انداخته

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.

کند و از فردی با احتمال بدنام شدن به فردی بدنام  فرد گاهی داوطلبانه نقصش را افشا می

پوشیدن و ساير امکانات نقص  رود با عالمتی، مثال طرز لباس شود. او به هر جا که می تبديل می

هايی است  جای اينکه هويت خود را پنهان کند به دنبال کنترل تنش کند. وی به خود را نمايان می

 آمده است.  که در مسیر جديد برای وی پیش
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بسیاری از افراد دارای اختالل هويت جنسی سابقه آزار جسمی و جنسی و روحی را از سوی 

های اجتماعی به اين افراد فحاشی  های سنتی و يا بهانه افرادی که به بهانه اند. افراد اجتماع داشته

کنند زيرا اين  کرده و يا افرادی که از موقعیت خود علیه آنها برای آزار جسمی و روحی استفاده می

 گويد: شوندگان می کنند. يکی از مصاحبه افراد برای حفظ آبروی خودشان سکوت می

دلیل بدون اينکه  شناختن بی بودم و چون آن جامعه من را می من منشی يک مطب پزشکی»

گذاشتند و من آن لحظات احساس  آمدند و سربه سرم می کاری داشته باشند به مطب می

فايده بود زيرا من  های عادی رفتار کنم اما بی کردم شبیه آدم کردم، سعی می حقارت می

 )اختالل هويت جنسی زن به مرد(.« متفاوت بودم

ط الزم برای زندگی اجتماعی سهیم شدن در مجموعۀ واحدی از انتظارات هنجارمند شر

توسط اعضای يک اجتماع است. وقتی يک هنجار نقض شود، اقدامات ترمیمی به دنبال آن رخ 

يابد و خسارت فرد خاطی به دست نهادهای نظارتی جبران  رسانی خاتمه می خواهد داد. آسیب

رسانند بیشمارند و جرم آنها  افراد با هويت جنسیتی متفاوت آسیب میشود. اما کسانی که به  می

 تعريف نشده است، زيرا اين جرايم فراگیرند و شاکی ندارند. 

رسانی علمی به جامعه در زمینه اختالالت جنسی در ايران سابقه چندانی ندارد. در  اطالع

ف عظیمی از مردم را در بر کرمانشاه نیز فقدان آگاهی عمومی مردم در مورد اين مسائل طی

برند و  گیرد. در چنین فضايی بیشتر افرادی که اختالالت جنسی دارند در تنهايی خود رنج می می

پردازند. چنانچه  درمانی می خواهند درمان شوند نیز به خود شوند. اقلیتی که می درمان نمی

پردازند  ول به کتمان يا انکار میای در شهر کرمانشاه با اين مساله روبرو شوند در وهله ا خانواده

و با برخوردهای جدی و خشن اجازه مطرح کردن اين مساله را به دختر يا پسر دارای اختالل 

 پردازند. زنی می شود به برچسب دهند. بعد از آنکه با اصرار فرد روبرو می جنسی نمی

افراد مطابق آنها در قواعد خاصی برای پوشش زنان و مردان وجود دارد و جامعه انتظار دارد 

ويژه برای افراد دارای هويت جنسیِ موردپذيرش  جامعه حضور يابند. تفاوت در پوشش به

از حد زنانه هستید يا به ترنس زن   گويند شما بیش نیست. غالب مردم به يک مرد ترنس می

 گويند شما مردانه هستید.  می

نسبت به اين وضعیت، گاهی ممکن است واکنش افراد دارای اختالل هويت جنسی 

شان پوشش مطابق با جنس را  رغم میل باطنی تحريف هويت خود باشد. آنان مجبورند علی
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يکی از  شان درگیر ترس ناشی از هويت بالقوه است. حفظ کنند و در طول اين مدت ذهنِ

 گويد: شوندگان می مصاحبه

م چون شهر کرمانشاه شهر تون پوشم ولی بیرون از خونه نمی تو خونمون لباسهای پسرونه می»

 )اختالل هويت جنسی زن به مرد(.« کوچیکیه زود تابلو میشم و آبروم میره

مواجهه خانواده با افراد دارای اختالل هويت جنسی يکسان نیست. میزان آگاهی از اين نوع 

دی بن تر اين تقسیم کند. گرچه در جامعه کالن هويت آنها را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می

در مواجهه با افراد با هويت جنسیتی متفاوت، فرقی ندارد اما در اينجا قضیه متفاوت است. اين 

-های سنتی هويت خود را در درون ايل تر آنهاست. خانواده تفاوت ناشی از نظام اجتماعی کالن

را  ای که میزان آشنايی  و قواعد جمعی کنند. نظام اجتماعی گسترده هوز تعريف می-تیره-طايفه

ها پذيرش اختالل  دهد و فرديت در آن جايگاه کمتری دارد. در میان اين خانواده گسترش می

شده مرد/زن اصرار دارند.  های جنسیتی تعريف جنسی تعريف نشده است و کماکان بر نقش

 های سنتی به مانند جامعه ناآگاه و عاری از مدارا هستند و تنها مامن اين افراد را از آنها خانواده

ها، تمايالت و رفتارهای افراد دارای هويت جنسی  های سنتی خواسته کنند. خانواده دريغ می

دهند و آنها را منحرف، بیمار و تحت تأثیر دوستان  متفاوت را به داليل غیرواقعی نسبت می

کنند. اين شرايط ممکن است سبب پنهان کردن فرد و يا منزوی شدن خانواده  ناباب تلقی می

 هایِ سنتی است. ترين استراتژی خانواده رايج« سرکوب و کتمان»طورکلی  شود. به

بار مرا با آب جوش سوزاند و بعدا  گفت که افرادی مثل من بايد بمیرند، يک پدرم همش می»

سوی من پرتاپ کرد و  بار هم تلويزيون را به خودش پماد روی جای سوختگی گذاشت. يک

)اختالل هويت جنسی « ش زود مرا به بیمارستان رساندسرم شديداً خونريزی کرد. البته خود

 مرد به زن(.

و « آبرو»های خود نسبت به اين افراد  های سنتی برای توجیه خشونت بسیاری از خانواده

کنند زيرا داشتن فرزندی با هويت جنسی متفاوت فرصتی برای  را مطرح می« جايگاه خانوادگی»

های خانواده و  های مدرن در درون نظام آورد. خانواده می مورد تمسخر قرار گرفتن ديگران فراهم

خويشاوندی بزرگ مانند طايفه، تیره و هوز قرار ندارند و فشار اجتماعی کمتر و آزادی عمل 

بیشتری دارند زيرا میزان آگاهی از آناتومی افراد دارای هويت جنسی متفاوت سبب پذيرش و 

دانند. عالوه بر اين، آنها تا حدودی  وضعیت نمی شود، فرد را مقصر اين مدارای بیشتری می
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گرايانه با اعضای مبتال به اختالل هويت جنسی دارند نه اينکه سريع تفاوت و  برخوردی حمايت

ها را بپذيرند، اما بعد از درک مسئله دست به اقدامی در جهت حفظ آرامش  تغییر رفتار آن

 زنند. اعضای خود می

اگر يکی از اعضای خانواده قصد تغییر  ز تغییر جنسیت:بخش سوم، زيست جهان بعد ا

هايی دشوار  جنسیت داشته باشد بايد هنجارهای مربوط را زير پا بگذارد که اين خود نیازمند گام

است. اين امر ممکن است مشکالتی از قبیل داغ ننگ را برای فرد دارای اختالل هويت جنسی 

ه پای هنجارهای هويتی کوچک و بزرگ در میان پیش آورد. داغ ننگ فرايندی است که هرگا

کند  ها را به انجام اعمالی وادار می دهد. فرامین ذهنی افراد دارای اختالل هويتی آن باشد رخ می

کنند  ها همخوانی ندارد، به همین دلیل به همانندسازی با جنس مخالف اقدام می که با جنسیت آن

ها از عوارض روحی، بیولوژِيکی و  جنسیت بدهند. آنرسند که بايد تغییر  و به اين نتیجه می

خوبی آگاهی دارند اما برای دستیابی به هويت دلخواه و مورد  اجتماعی اين تغییر جنسیت به

 گويد: شوندگان می کنند. يکی از مصاحبه پذيرش اقدام به هورمون درمانی و يا جراحی می

يا هوس نیست ما برای ادامۀ زندگی برای فرد دارای اختالل جنسی موضوع عشق، محبت و »

بايد جراحیِ تغییر جنسیت انجام دهیم، شايد مردم مقصر نیستند، مشکل از عدم آگاهی 

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.« هاست آن

فرايند تغییر جنسیت کار نسبتاٌ دشواری است و مجوزهای الزم از طريق پزشکی قانونی داده 

دهند فقط در توضیحات شناسنامه نام  اين افراد تغییر جنسیت میاحوال وقتی  شود. در ثبت می

ها  شود. آنچه اهمیت دارد روال قانونی تغییر جنسیت نیست، بلکه پذيرش آن ها ذکر می جديد آن

دهند يکسان نیستند،  در خانواده و جامعه بعد از عمل جراحی است. افرادی که تغییر جنسیت می

ستند. به طور کلی، بسیاری از اين افراد از شرايط جديد و ظاهر ای راضی ه برخی ناراضی و عده

 گويد: شوندگان می شوند. يکی از مصاحبه خود راضی هستند که با آن در اجتماع حاضر می

ام.  ام بلکه برای اينکه دير اين کار را انجام داده پشیمان هستم اما نه برای اينکه جراحی کرده»

خواهد  ام دلم می س خیلی خوبی دارم انگار که از قفس آزادشدهام احسا که جراحی کرده اکنون

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.« پرواز کنم
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ها،مشکالت اقتصادی، بیکاری و  گاهی اين افراد با مشکالتی از قبیل حمايت نکردن خانواده

ها بعد از جراحی به دلیل  شوند. برخی از آن عواقب جسمی بعد از جراحی مواجه می

شوند  های روحی ازجمله افسردگی و اضطراب می های روانی دچار انواعی از بیماری فتگیآش

های  برخی دچار مشکالت جسمی و تا حدودی غیرقابل جبران ازجمله ناباروری و عفونت

 گويد: شوندگان می مزمن شوند. يکی از مصاحبه

ا فايده نداشت. من ام را عوض کردم ام بعد از جراحی انگشت نمای همه شدم، محل زندگی»

)اختالل « از درون خود خسته شده بودم چند بار دست به خودکشی زدم اما نجات يافتم

 هويت جنسی مرد به زن(.

شود. هر چه جامعه و اطرافیان پذيرش  دلیل اين تفاوت به تعامل مردم با آنان مربوط می   

ت. اگر جامعه آنان را در نقش بیشتری داشته باشند میزان رضايت آنها از عمل جراحی بیشتر اس

 جديد نپذيرد عمل جراحی نیز برای آنان زجرآورتر خواهد بود.

يکی از مشکالت اين افراد بعد از تغییر جنسیت مسئلۀ اشتغال و درآمد است. اغلب اين 

توانند به شغل موردعالقه و متناسب با رشته  افراد به دلیل شرايط ظاهری و هويتی که دارند، نمی

 گويد: شوندگان می ی خود دست يابند. يکی از مصاحبهتحصیل

کردم، اما چون بدنم  گذرد و در کنار يک بنا کارگری می ام می دو سال از عمل تغییر جنسیت»

)اختالل « توانم کارگری بکنم ام و حتی ديگر نمی ظريف و ضعیف است دچار کمردرد شده

 هويت جنسی زن به مرد(.

يکی ديگر از  تیِ متفاوت نزد قاطبۀ مردم و عدم آگاهی از آن مبهم بودن موضوع هويت جنسی

اين مشکالت است. اين موضوع برای مردم سوال برانگیز است و موجب شده که در برخورد با 

اين افراد نظرات متعددی وجود داشته باشد. برخی موافق نیستند که اين افراد دارای اختالل 

دانند. برخی با انجام عمل جراحی برای اين افراد  ها میگرا ها را به مانند همجنس هستند و آن

ها  های اجتماعی اين افراد بعد از جراحی اهمیت دارد. آن موافق و برخی مخالف هستند. نقش

شوند مثالً فردی که مرد شده  بعد از جراحی در زمینه اجتماعی و پذيرش نقش دچار اختالل می

شود؛ زيرا  عنوان يک مرد پذيرش می ده و جامعه بهسختی از سوی خانوا است بعد از جراحی به

شده بودند. يکی از  ها در قالبی زنانه برای او تعريف تا قبل از جراحی تمام نقش

 گويد: شوندگان می مصاحبه
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بعد از عمل تغییر جنسیت با فردی ازدواج کردم اما بعد از گذشت دو ماه از هم  من »

ای او باشم مانند يک زن عادی قدرت عاطفی توانستم زن خوبی بر جداشديم. من نمی

 )اختالل هويت جنسی مرد به زن(.« دار شوم توانستم بچه عالوه هرگز نمی نداشتم. به

عمل تغییر جنسیت يک عمل جراحی ترمیمی است. افراد با عمل تغییر جنسیت هويت خود 

کند. بسیاری از آنها حتی  ها قبل و بعد از جراحی تغییر چندانی نمی دهند. هويت آن را تغییر نمی

دهند تا به هويت و  شوند و يا جراحی انجام نمی بعد از جراحی خیلی کم در جامعه ظاهر می

شدن به جنس مخالف کافی  اندازه کافی برای تبديل وجهه فعلی آسیب وارد نکنند. جراحی به

غییرات بنیادينی را های فردی و اجتماعی ت نیست، او بايد نقش جديدش را ياد بگیرد و در زمینه

 ايجاد کند.

 گیری بحث و نتیجه

ها، کارکردها و احساس مردانگی يا زنانگی فرد است که از بدو  هويت جنسیتی بازتاب ويژگی

گیرد.  پذيری، ارتباط و تعامل با ديگران شکل می واسطه مشاهده، يادگیری، جامعه تولد در فرد به

پذيرند.  گونه می شناسد و ديگران نیز وی را آن مرد می عنوان زن يا روی، يک فرد خود را به بدين

آيد، به اين معنی که ممکن است فرد ازنظر زيستی  اما گاه در اين مسیر اختالالتی به وجود می

های يک جنس مخالف را دارا باشد، اما از نظر روانی خود را متعلق به آن گروه نداند،  ويژگی

  کند. به اين شخص به نس مخالف احساس و رفتار میچنین فردی مانند يک نفر از اعضای ج

شود. در جهان فرهنگیِ شهر کرمانشاه اين  گفته می« هويت جنسیتی متفاوت»اصطالح فرد دارای 

های اجتماعی ندارد و آنها را به  نوع هويت جايگاهِ مورد پذيرش و قابل احترامی در میان نقش

های  هه با اين گونه اجتماعی تفاوت زيادی میان گروهشناسند. در مواج می« نه دِت نه کُر»عنوان 

اجتماعی وجود ندارد. قاطبه جمعیت شهری تصورات کمابیش يکسانی دارند. از نظر آنها افراد 

با هويتِ جنسیتیِ متفاوت افرادی عجیب و غريب هستند که در هر نقش و موقعیتی از حمايت 

اند و مردم به تماشای  ه از کُرات ديگری آمدهجمع برخوردار نیستند. گويی بیگانگانی هستند ک

بختانی هستند که متهم  کنند. نگون نشینند و با اشاره دست آنها را به يکديگر معرفی می آنان می

بايست جهان تنهايی و وحشت را تحمل کنند. رنج مشکالت  اند و تا زنده هستند می متولد شده

بازد.  ر برابر مواجهه غیر انسانی جامعه رنگ میفردی و تناقضات ناشی از اين هويت متفاوت، د
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ای که دوست ندارد به دانش و شناخت درباره اين افراد دست يابد و آنان را به عنوان  جامعه

مخلوقاتی متفاوت و قابل تعامل بپذيرد. جامعه کرمانشاه در مواردی مبادرت به آزار و اذيت اين 

ن نوع آزار است. افراد داری هويت جنسی متفاوت، تري کند، استهزاء و ريشخند ساده افراد می

ای برای تبادل  نهاد حامی هم ندارند، افزون بر اين، فضای تعريف شده انجمن و نهادهای مردم

های اجتماعی شانس تعامالت آنها  های اخیر شبکه تجارب و احساسات خويش ندارند. در سال

بخشی را برای آنان به  ود میزانی از رضايتبا همپالگان خويش را بیشتر کرده است که در نوع خ

همراه داشته است. در زندگی واقعی وضعیتی متفاوت دارند، در مدرسه و دانشگاه غريبه و 

رسد. ادارات و  نما هستند. اما ماجرای آنها هنگام کار و اشتغال به اوج خود می انگشت

زيست آبرومندانه را از آنان کنند و شانس يک  کارفرمايان به داليل مختلف آنها را طرد می

گیرند. اداره بهزيستی به عنوان تنها نهاد رسمی در قالب مشاوره و حمايت مالی از آنان  می

 کند. حمايت و پشتیبانی می

ها نقش حمايتیِ  بنابراين خانواده تنها مأمن آنها است. در جهان فرهنگی کرمانشاه خانواده

شناخت و آگاهی از وضعیت بیولوژيک و ذهنی اين  دهند. میزان خود را به خوبی انجام نمی

کند. گروه اول مشکالت فرزند خود را  بندی می افراد آنها را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم

ها  دهند. نزد اين خانواده کنند. آنها در مواردی نه تنها حامی نیستند بلکه آنها را آزار می انکار می

يه آبروريزی و سرزنش هستند و هر روز به آنها طعنه و نیش افراد با هويت جنسیتیِ متفاوت ما

حل مناسبی در پیش  زنند، به نحوی که گاهی اوقات فرار از منزل را به عنوان راه و کنايه می

های  پذيرند و در مواردی برای درمان وضعیت فرزند خود را می  های مدرن گیرند. خانواده می

( و علیخواه و 1931ها با نتايج تحقیق فرهمند و دانافر ) هکنند. اين يافت پزشکی آنها تالش می

 ( همخوانی دارد.1931همکاران )

های مناسب برای تطبیق هويت اين افراد با تمايالت درونی عمل جراحی است.  يکی از راه

های متعددی وجود دارد. نخست، هزينه اين عمل برای بسیاری از افراد  در اين راه نیز دشواری

ها برای مبادرت به اين کار  اخت نیست. دوم، موانع ذهنی و فرهنگی زيادی نزد خانوادهقابل پرد

کند. چون اين عمل  وجود دارد. و در نهايت، اين آخرين راه هم مشکالت آنها را برطرف نمی

سازد. هويت اين افراد قبل و بعد از  جراحی صرفاً ترمیمی است و تناقضات هويتی را مرتفع نمی
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کند. بسیاری از آنها حتی بعد از جراحی خیلی کم در جامعه ظاهر  یر چندانی نمیجراحی تغی

شوند. برخی از  شوند و بعد از جراحی در زمینه اجتماعی و پذيرش نقش دچار اختالل می می

های روحی ازجمله افسردگی و اضطراب  های روانی دچار انواع بیماری ها به دلیل آشفتگی آن

شوند؛ بنابراين  های مزمن می شکالت جسمی ازجمله ناباروری و عفونتشوند. برخی دچار م می

کند بلکه ممکن است کاهش يابد، اين  تنها افزايش پیدا نمی کیفیت زندگی آنان بعد از جراحی نه

 ( است.1933(، فوالديان و کاشانی )1931های عابدينی و سپهری نیا ) نتیجه برخالف يافته

 منابع

(. تاثیرهويت جنسی در برداشت از متن. پژوهشنامه 1937ه؛ هادی فر، هدی )بهرامی نظرآبادی، نجم -

 .11-1: 1زنان، شماره 

حجازی، آريا؛ عدالتی شاطری، زهره؛ مصطفوی، سعیده سادات؛ حسینی، زهرا سادات؛ رزاقیان،  -

بیمار ترنس سکشوال  12(. بررسی میزان تطابق نقش و هويت جنسی 1937منیره و مقدم، مرضیه )

جنسیت جديدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی با 

 .37-73، 1، شماره 19کردستان، دوره 

(. اختالل هويت جنسیتی و عوامل 1931دانا فر، عباسعلی؛ جهانبخش اسماعیل؛ بهیان، شاپور ) -

بهزيستی کشور طی  اجتماعی مؤثر بر آن در بین دگر جنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان

 .37-71، 2، شماره 11. نشريه طلوع بهداشت، دوره 1931-1932های  سال

فرهنگی و خانوادگی با -(. بررسی رابطه ابعاد اجتماعی1931عابدينی، صمد؛ سپهری نیا، حمیده ) -

ادراک از هويت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی در افراد دارای اختالل هويت جنسی مورد 

 .93-21، 23، شماره 3شناختی، دوره  ستان اردبیل. فصلنامه مطالعات جامعهمطالعه در ا

(. تجربه انگ زنی و اختالل هويت 1931علیخواه، فردين؛ نادمی، محمد؛ ضیا ناصرانی، محدثه ) -

، 1، شماره 19جنسی؛ آثار و پیامد. فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 

19-11. 

های دو جنسیتی از  (. پديدارشناسی تجربه زيسته هويت1931هناز؛ دانا فر، فاطمه )فرهمند، م -

، شماره 3تعامالت خانوادگی تا تعامالت اجتماعی. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره 

 .212-132اول: 
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ت جنسی (. بررسی کیفیت زندگی بیماران اختالل هوي1933فوالديان، مجید؛ برادران کاشانی، زهرا ) -

 .911-932، شماره اول، 11بعد از تغییر جنسیت. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره 

(. زنان و بازتولید پدرساالری: مطالعه موردی 1939پور، سیاوش؛ امیری، نادر؛ تیزچنگ، مهسا ) قلی -

 .111-112(، 1) 11شناسی ايران،  شهر کرمانشاه. مجله جامعه

(. اختالل هويت و رشدجنسی. 1931زما، توماس؛ وريس، آنلو دی وريس )کروکلز، بودينج؛ ستین -

 ی محمد آرش رمضانی. تهران: نشر تزکیه. ترجمه

 ی مسعود کیانپور. تهران: نشر مرکز. (. داغ ننگ. ترجمه1931گافمن، اروينگ ) -

(. رابطه اختالل هويت جنسیتی با کیفیت 1931موحد، مجید و حسن زاده کسمانی، مرتضی ) -

 .111-111: 11، شماره 12پژوهشی رفاه اجتماعی، سال -دگی. فصلنامه علمیزن

واثق رحیم پرور، سیده فاطمه؛ موسوی، مهديه سادات؛ رئیسی، فیروزه؛ خدابنده، فريده؛ بحرانی،  -
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