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  ها 1ديالكتيك شناسايي در بين تراجنسي
   يابي) (نگاهي به تجربة زيستة ناراضيان جنسي در فرايند هويت

  
 4مريم قاضي نژاد 3منصوره اعظم آزاده، ٢بهاري،ندا گل

  
  )19/02/1401تاريخ پذيرش  ،20/11/1400 (تاريخ دريافت

  
  چكيده

هويت «يي به اين پرسش است كه افراد تراجنسي گو مقالة حاضر درپي پاسخ
به همين ». كنند؟ جنسيتي خود را چگونه و در قالب چه مضاميني درك و تجربه مي

گيري نظري هدفمند و  يافته با كمك روش نمونه ساخت منظور تعداد سي مصاحبة نيمه
پايان رسانيده  هايي كه در يكي از مراحل گذار بودند يا آن را به برفي با تراجنسي گلوله

  بررسي شدند.   اي زمينه گيري از روش نظرية  بودند، انجام و با بهره
، مقوالت »هويت رشديافته«و » هويت ناقص«، »هويت بالتكليف«، »هويت آشفته«
اي هستند كه از درك ايشان از هويت جنسيتي در سه مرحلة پيش از آگاهي از  عمده

و   عمل جراحي و پس از عمل جراحي استخراج شدهبودن، فاصلة بين آگاهي تا  تراجنسي 
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عنوان پاسخي به چيستي ادراك  ، به»يابي مطرود هويت«درنهايت به انتزاع مقولة نهايي 
  اند.  كنندگان از هويت جنسيتي خود ختم شده شركت

ها حاكي از آن است كه در جريان ديالكتيك شناسايي درون و برون و در  يافته
هويت، بازخوردهاي طرداندود كه هويت موردادعاي » بالتكليفي«و » آشفتگي«مرحلة 

هويت « در وضعيت دهد. پذيرند، سوية غالب ديالكتيك فوق را تشكيل مي ترنس را نمي
هاي  نيز وضع به همين منوال است و تالش فرد براي جاي گرفتن در يكي از قالب »ناقص

ترنس بودن، به بازتوليد ساختار  شدة زن يا مرد و سعي در راستاي پاك كردن رد پذيرفته
رسد در شرايط هويت  كند. به نظر مي شود كه او را طرد مي و گفتمان هويتي منجر مي

يابد در راستاي مقاومت در برابر  رشديافته است كه عامليت فرد مجال مي
دوتايي و طردكنندة حاكم، قد علم كند، خود را فراتر و بيش از جنسيت   جنسيتي گفتمان
طور متقابل چنين گفتمان هويتي را طرد و بر گفتمان غيردوتايي  يابي كند يا به هويت

  تأكيد كند.
 يابي، هويت جنسيتي، تراجنسيتي، تراجنسي، طرد. هويت هاي كليدي: واژه

  
  مقدمه و طرح مسئله

اي نيز وجود نخواهد  جامعه«عنوان شرطي الزم براي زندگي اجتماعي كه بدون آن،  هويت به
مثابة فرايندي از بودن و شدن كه درازاي عمر را  )، و به8- 9: 1،1381(جنكينز» داشت

گيرد، مشتمل بر تمام معاني است كه هر فرد يا گروهي در پاسخ به پرسش از كيستي و  دربرمي
گيرند. با اين  يازد و مبناي تمايز يا تشابه او از (با) ديگري قرار مي چيستي خود به آن دست مي

است؛ » ديگران«از  »ما« يا» ديگري«از » من«ن گفت هويت درواقع مرز ميان توا تعريف مي
 رسميت شناخته شود.  بايست از جانب ديگري نيز به مرزي كه مي

ترين و  نوعي متصلب هاي معناساز و حتي به ترين چارچوب در همين راستا، جنس از مهم
محض تولد (و امروزه حتي پيش  يابي است. هر فردي به موجود براي هويت  ديرپاترين چارچوب

يابد. درادامه، براساس همين دوگانة نر  هاي جنسي نر يا ماده دست مي از آن)، به يكي از هويت
يابد و همة آنچه با عنوان جنسيت  جامعه ساختار مي گيرد، و ماده است كه تقسيم كار شكل مي

  كند.  شناسيم، در زماني به درازاي تاريخ قوام پيدا مي مي
عنوان يك ساختمان اجتماعي مشتمل بر خصوصيات رفتاري، فرهنگي يا  سيت بهجن
اند و برمبناي آن از كودكاني كه  طور معمول در يك جنس جمع شده شناختي است كه به روان

رود كه شبيه يك پسر (دختر) و بعدها يك مرد  شوند انتظار مي متولد مي با جنس نر (ماده)
_______________________________________________________ 
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هاي خاص  بازي اي از چيزهاست، از بازي با اسباب معناي مجموعهاين به «رفتار كنند و  (زن)
عنوان فرد بالغ و اجتناب از نشان دادن احساسات  هايي مشخص به عهده گرفتن نقش گرفته تا به

). با اين توصيف، جنسيت مانند نظامي نمادين، 32: 1396، 1(تيچ» بيش از حد و از اين قبيل
رو، مؤثرتر از هر نظام نمادين  ريشه دوانده و ازاين» ي معينيهاي انكارناپذير طبيع ويژگي«در 

اي به ظاهر طبيعي مشروعيت  ، يعني از راه ايجاد زمينه»طبيعي ساخته است«ديگري خود را 
). بنابر چنين مشروعيتي است كه 164: 1395، 2نقل از واينينگر كسب كرده است (بورديو به

  شود. و نرينگي مي هويت جنسيتي، منوط و مشروط به مادينگي
معنا  شود و از آنجا كه يبه معنا مربوط م، »؟ميهست يچه كس« كهامر  نياز ا درك ما

 توان يم اي تا اندازه ،است يهمواره موضوع قرارداد و نوآورو  ستين ايها و اش واژه يذات ةصيخص
گيري  د شكلاين بدان معناست كه در فراين ).7- 6: 1381 نز،ي(جنك چرا كرد و باب آن چون در

هويت دو عمل شناخت خود و شناساندن خود به ديگران وجود دارد. فرد بايد به درك پايداري 
از كيستي و چيستي خود برسد و اين پايداري جز در ساية تبادل معني با ديگران و اخذ تأييد 

ند، ك هايش از خود ترسيم مي واسطة كالم و رفتار و انتخاب به تصويري كه او به آنان نسبت
كنش و تعامل تعاريف دروني و بيروني است  شود. با اين ترتيب، هويت حاصل برهم حاصل نمي
  به كيستي و چيستي فرد وجود دارد.  كه نسبت

 ما آنچه از انديشند ما مي دربارة مردم آنچه، ديالكتيكي از هويت الگوياين  براساس

نسيتي نيز از اين امر مستثني ندارد و هويت ج تري كم اهميت نديشيما مي خودمان دربارة
نيست. تو بايد مذكر متولد شده باشي تا از ديد ديگران به مردي شناخته شوي و به همين 

عالوه، تو بايد  دنيا آمده باشي تا ديگران زن بودن تو را تأييد كنند. به ترتيب با بدني مادينه به
يت جنسيتي را بپذيري كه عنوان يك زن يا مرد درك كرده باشي تا بتواني هو خود را به

كه يكي از  ترتيب، در صورتي براساس هويت جنسي بدو تولد، به تو نسبت داده شده است. بدين
طرفين اين رابطة ديالكتيكي، هويت موردبحث را تأييد نكند، احساس پايداري كه الزمة اين 

ي كه ما در كار هويت است نيز فراهم نخواهد شد. امري كه احتمال وقوعش براي افراد تراجنس
عنوان يك زن درك  كه خود را بهرسد. افرادي  نظر مي باال به  ايم، ها مصاحبه داشته حاضر با آن

اند، اما  يا به هنگام تولد، بدني مادينه داشته  شناسند، اما با بدني مذكر متولد شده كنند و مي مي
يا زناني در بدن » زنانه«مرداني در بدن  كنند. عنوان يك مرد درك و تعريف مي خود را به

_______________________________________________________ 
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هاي هورموني، در بدن و كالبد  واسطة جراحي يا درمان اند به مايلاغلب (و نه همه) كه » مردانه«
  خود، تغييراتي ايجاد كنند تا هرچه بيشتر با هويت جنسيتي ايشان همسو شود. 

كار و   يماي كه حول زن مادينه و مرد نرينه ساختار يافته و تقس تراجنسي بودن در جامعه
يعني قرار ، ها و انتظارات مختص هر جنس نيز بر همين مبنا قوام يافته است تعريف نقش

شده از سوي جامعه و جنسيت مترتب بر  رسميت شناخته نگرفتن در هيچ يك از دو جنس به
ها و درنتيجه، ابراز تراجنسي بودن و آشكارسازي اين موضوع، يعني قد علم كردن در مقابل  آن

  اختار و برخورد با نظم ناشي از آن. اين س
ها و انتظارات و تعاريف جنسيتي زنانه يا مردانه، از بدو تولد و براساس  كه نقش ازآنجا

عنصر الينفك و به نوعي پيشيني هويت فرد  شوند، به بيولوژي و اندام جنسي به فرد منتسب مي
بر دوگانة جنس مؤنث/  تنيها در يك ساختار مب شوند و درنتيجه سرپيچي از آن تبديل مي

و نامطلوبي را به همراه   تبع آن جنسيت زن و جنسيت مرد، تبعات سخت جنس مذكر و به
خوهد داشت. افراد تراجنسي در جامعة ايران، اگرچه از اجازة شرع و قانون براي انجام عمل 

با توجه به ، برخوردارند، اما »تطبيق جنس«تر  عبارتي مصطلح يا به 1»تصريح جنسيت«جراحي 
شده و درنتيجه پذيرش عمومي پايين، عمدتاً با مسائلي  انتظارات و تعاريف جمعي دروني

گريبان هستند  به همچون تبعيض، تحقير، محروميت، انگ، طرد يا حتي خشونت آشكار دست
؛ جونبخش 1398پور بروجني،  ؛ ابراهيم1396؛ فرهمند و دانافر، 1395(عليرضانژاد و همكاران، 

اند، از ديد جامعه از آنِ  ). هويتي كه آنان خود را در آن بازيافته و درك كرده1396آبادي،  نجف 
ها از آنِ خود  ها نيست و هويتي را كه جامعه در بدو تولد به ايشان نسبت داده است هم آن آن

زاي  دانند. درنتيجه، در جريان ديالكتيك درون و برون شناسايي، مشكالت و موانع آسيب نمي
اي بر سر راه يكپارچگي و انسجام دو منِ دروني و بروني ايشان وجود خواهد داشت و   عديده

بر تمامي رفتارهاي  تواند به سردرگمي منجر شود كه  عدم دستيابي به چنين يكپارچگي مي
گذارد. مجموعة اين شرايط، افراد تراجنسي را در مقايسه با ديگر  فردي و اجتماعي انسان اثر مي

پذيري بيشتري قرار خواهد داد و درنتيجه درك و فهم اين افراد از  جامعه در معرض آسيب افراد
عنوان يك تراجنسي را به خودي خود، به موضوعي درخور توجه براي واكاوي بيشتر  زيستن به
  كند. تبديل مي

به اين پديده  تواند نگاه علمي و تخصصي جامعة علمي را نسبت نتايج چنين مطالعاتي مي
هاي مربوطه ياري رساند،  هاي هويت در حوزه لب كند، به توسعة نظري و مفهومي نظريهج
هاي احتمالي ناشي از آن، در اختيار  بهتر پديده و نحوة مواجهه با آسيب منظور درك هرچه  به

_______________________________________________________ 
1. Gender-affirming surgery 
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منظور باال بردن درك عمومي از پديدة  هاي ايشان قرار گيرد و به افراد تراجنسي و خانواده
تر هويت در افراد تراجنسي، در  گيري هرچه بهتر و سالم ثرگذاري بر فرايند شكلمذكور و ا

ربطي همچون بهزيستي و  هاي ذي ريزان اجتماعي و سازمان اختيار سياستگذاران و برنامه
ترين پرسشي كه اين  هاي جمعي و مدارس قرار بگيرد. لذا، مهم مددكاري اجتماعي، رسانه

ناپذير  هاي پايان ن است عبارت خواهد بود از: در جريان چالشگويي به آ پژوهش درپي پاسخ
شناخت خود و شناساندن خود به ديگري، افراد تراجنسي، هويت جنسيتي خود را چگونه و در 

  كنند؟.  قالب چه مضاميني درك مي
  

  تجربي پژوهش پيشينة
اراضيان دهد كه ن ) نشان مي1395هاي حاصل از پژوهش عليرضانژاد و همكاران ( يافته

جنسي دچار تناقض در هويت جنسي و جنسيتي هستند و از عدم پذيرش اجتماعي رنج 
تر است. فرهمند و دانافر  ، سخت»ناراضيان جنسي زن به مرد«برند و اين شرايط براي  مي

هاي  ها و كليشه اند كه افراد تراجنسي در زيست جهان با قضاوت ) به اين نتيجه رسيده1396(
  ثباتي هويت است.  هستند كه پيامد آن بيرو  منفي روبه

يابي جنسيتي افراد تراجنسي، به اين  ) در كار پژوهشي خود دربارة هويت1398ساعدي (
رسد كه مواجهة ديگران با اين افراد همواره همراه با كنجكاوي، تحقير، طرد و خشونت  نتيجه مي

جتماعي و دوجنسيتي عجين هايي همچون بيمار جسماني، منحرف جنسي و ا است و با برچسب
هاي زن  دهد كه تراجنسي ) نشان مي1398پور بروجني ( شود. نتايج حاصل از پژوهش ابراهيم مي

بعد از عمل نيز با عدم پذيرش كامل از سوي جامعه مواجه هستند، حضور ايشان در جامعه همواره 
  با ترس از شناخته شدن همراه است و اين ترس نتيجة طرد جامعه است. 

) دربارة نگرش افراد تراجنسيتي دربارة تراجنسيتي بودن، 2016( 1مطالعة جوليت ژيل مگز
دهد كه ايشان در ابتدا بر اين باور بودند كه در صورت گذار با طرد از سوي ديگران  نشان مي
توسط افراد  رشيپذ ي مشتمل براتيو تجرب ينگر از درون ييها پس از دورهشوند، اما  مواجه مي

 رشيداشتند و پذ تيبه جنس نسبت ياتريپو يها دگاهيد ،يتيافراد تراجنس گريو د رسجنديس
هايي با افرادي كه بعد  ) طي مصاحبه2016(2ونسا فابر . خود را تجربه كردند تياز جنس يشتريب

كنندگان در  شركترسد كه  اند به اين نتيجه مي از پنجاه سالگي گذار جنسيتي را دنبال كرده

_______________________________________________________ 
1. Ezhil Meggs 
2. Fabbre 
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در طول  يهنجار يتيانطباق با انتظارات جنس يامان برا يب ياجتماع يا فشارهامطالعه ب نيا
  .شد يو تجربه م يدرون، از خود يعنوان بخش كه اغلب به خود مواجه بودند يزندگ

نفع ساختار، حاكي  سويه به گرفته در ايران، غالباً با رويكردي يك درمجموع تحقيقات صورت
ناپذير پذيرش و عدم پذيرش  و رانده شدن در كشاكش پايان از تجربياتي عجين با طرد و انگ

هاي زن هستند. اما پژوهش حاضر سعي دارد ضمن  ويژه تراجنسي براي افراد تراجنسي و به
هاي ساختاري، با نگاهي ديالكتيكي به موضوع نگاه كند و در جريان  درنظر داشتن سويه

ئوليت آدمي نيز در مواجهه با چنين طرد ناپذير شناسايي، به نقش عامليت و مس كشاكش پايان
  پذيرشي، نظري داشته باشد. و عدم 

  
  مرور مفهومي و نظري

عنوان مجموعه معاني دانست كه كيستي فرد را در زماني كه نقش  به«توان  هويت را مي
فردي را در حين  هاي منحصربه خاصي در جامعه برعهده دارد يا عضو گروهي است و يا ويژگي

). با اين تعريف، 357: 1999، 1(بورك و استتس» كند دهد، توصيف و تبيين مي ز ميرفتار برو
شوند كه به  يابي معرفي مي  شخص، نقش اجتماعي و عضويت گروهي براي هويت سه منبع

  كنند. ريزي مي را پي 4جمعي  و هويت 3، هويت نقشي2ترتيب هويت شخصي
ست كه از طريق آن معناي يگانه و هويت شخصي به معناي فرايند رشد و تكوين شخصي ا

: 1393كنيم (گيدنز،  فردي از خويشتن و مناسباتمان با جهان پيرامون خود خلق مي منحصربه
گيرد، به هويتي  عالوه، فرد در هر جايگاه اجتماعي يا هر نقشي كه در جامعه برعهده مي ). به46

). استرايكر بر اين باور است 105: 1396نقل از گروسي،  به 5يابد (استرايكر نقشي نيز دست مي
گيرند. هرچقدر  قرار مي» مراتب اهميت«هاي نقشي متعددي كه هر فرد دارد، در  كه هويت

تر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه كنشگر نقش مربوطه را براساس انتظارات  هويت مهم
كند (گروسي،  هعنوان فرصتي براي نمايش آن هويت استفاد نقش اجرا و از هر موقعيتي به

هاي متعددي در جامعه دارند  كال و سيمونز نيز از آنجا كه افراد نقش ). به باور مك111:1396
گيرند و اين  مراتبي قرار مي صورت سلسله ها به اي نيز دارند. اين هويت هاي چندگانه پس هويت

د (دوران و محسني، دهن هاي افراد را نشان مي ها، تمايالت و اهم انتخاب مراتب، ايدئال سلسله

_______________________________________________________ 
1. Burk & Stets 
2. self Iidentity 
3. role identity 
4. collective identity 
5. Stryker 
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يابي و  هاي مختلف انتسابي و اكتسابي سومين منبع هويت ). عضويت در گروه100ـ96: 1386
هاي اجتماعي  عنوان عضوي از دسته در اينجا افراد خود را به«درواقع ريشة هويت جمعي است. 

  ). 105:1396(گروسي، » شناسند مشخص مي
يت در سه گروه نقشي، شخصي و اجتماعي تر، انواع هو منظور تحليل دقيق اگرچه به

(گروهي/جمعي) معرفي شدند، اما در عمل هر سه نوع با هم ارتباط و تالقي دارند. هويت 
جنسيت «وجهي را در خود دارد.  هايي است كه اين تالقي سه ترين هويت جنسيتي ازجمله مهم

 نيز جمعي هويتي اًقطع )، اما98:1381(جنكينز، » است فردي هويت وجه آشكارترين اگرچه

). 102ـ101شود (همان:  بندي دوگانة مذكر و مؤنث حاصل مي رده براساس زيرا هست،
ترتيب، عضويت در گروه و جمعي كه برمبناي تشابهات و تمايزات جنسي و جنسيتي  همين به

 باور بهشود.  هاي جنسيتي و درنتيجه هويت نقشي همراه مي بنا نهاده شده است، با ايفاي نقش

 برمبناي فرد از سويي ،دارد اعتقادهويت   برونيـ   دروني ديالكتيكية به نظري كه جنكينز

 تعريف برمبناي سويي از و برد مي خود پي جنسيت به دروني صورت به جنسي هاي تفاوت

هايي مانند  هويت ، يابد. باوجوداين دست مي شناخت به خود جنسيت به نسبت ديگران (بروني)
، دارد بيشتري امتداد ها هويت ديگر نسبت شود، به مي كسب كودكي اوان در كههويت جنسيتي 

 ديالكتيك مقابل در تواند نمي دروني ديالكتيك با دارد و تري كم آگاهي و تجربيات كودك چراكه

واسطة همين استحكام و امتداد و  ). به105- 103نشان دهد (همان:  مقاومت ديگران بروني
تواند بين هويت جنسيتي  كه سوية بيروني اين ديالكتيك نمي هاست تعارف مندرج در آن

هاي مترتب بر آن كه براساس مادينگي و نرينگي تعريف شده است و هويت  مرسوم و نقش
يابد، ارتباطي برقرار كند و غالباً پذيرش يكي با داغ  جنسيتي كه در قالب تراجنسي بروز مي

  شود. ننگ نهادن به ديگري همراه مي
آور است كه قدرتش در بطن  كننده يا ننگ گافمن، داغ ننگ صفتي شديداً بدنام به باور

اي كه شرايطي بسيار آزاردهنده ايجاد  ). پديده32: 1386، 1روابط اجتماعي نهفته است (گافمن
هايي است كه عادي  خورده، همواره نگران پذيرش از جانب آدم كند كه طي آن فرد داغ مي
بي كه فرد را از پذيرش اجتماعي كامل از سوي ديگران سلب صالحيت آيند، برچس حساب مي به
اي  شده، جنبه كننده كه بنابر تحقيقات انجام ). صفتي بدنام93: 2007، 2كند (رايت مي

هاي دوتايي را  زيستة جامعة موردمطالعة پژوهش حاضر يعني تراجنسي جدانشدني از تجربة 
  دهد. تشكيل مي

_______________________________________________________ 
1. Erving Goffman 
2. Wright 
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كه هويت  است افرادياست. تراجنسيتي مشتمل بر   2تراجنسيتياي از  زيرشاخه 1تراجنسي
). 201:1396(تيچ،  سو نيست ها با جنس زمان تولد آنان هم بروز جنسيتي آن ، جنس ياجنسيتي

هاي  (غير دوتايي) باشند. تراجنسيتي 4(دوتايي) يا غيرباينري3توانند باينري ها مي تراجنسيتي
ها خود را خارج از  كنند، اما غيرباينري يابي مي يا مرد هويت باينري خود در در قالب دوتايي زن

كنند چيزي بين نر  افرادي كه احساس ميكنند.  چارچوب جنسيتي دوتايي زن يا مرد تعريف مي
  .كنند كدام نيستند يا دوتايي جنسيتي را كامالً رد مي و ماده هستند يا هيچ

شود كه مخالف جنسي است كه  ميتراجنسي عبارت است از شخصي كه با جنسي شناخته 
). جمعيت موردمطالعة تحقيق حاضر را 202اند (همان:  در زمان تولد به او نسبت داده

عنوان  دهند كه خود را به هاي دوتايي يعني آن دسته از افراد تراجنسي تشكيل مي تراجنسي
اند، اما هويت  لد يافتهاند يا با بدني مادينه تو شناسند، اما در بدني نرينه متولد شده يك زن مي

دليل مالل  كنند، مرد است و اغلب (و نه همه)، به جنسيتي كه خود را با آن درك و تعريف مي
ها  درماني يا عمل جراحي به تغيير ويژگي كنند، با كمك هورمون جنسيتي كه احساس مي

  ورزند. جنسي بدن خود مبادرت مي
ودن، دختر يا پسر بودن، يا بين يا يك حس دروني از مرد بودن، زن ب 5هويت جنسيتي

به دو بخش جسمي و اجتماعي  6). مالل جنسيتي195هاست (همان:  فراسوي اين جنسيت
به احساس ناراحتي و پريشاني و معذب بودن  7»مالل جنسيتي جسمي«شود.  تقسيم مي

سي اغلب افراد تراجن». فرد از جنس انتسابي ناشاد است«به جنس و بدن خود اشاره دارد.  نسبت
اند (همان). مالل جسمي در  از اين مالل جنسيتي (جسمي) در عذاب 8تا پيش از فرايند گذار
دهند درواقع به آخرين  يكسان نيست و كساني كه تن به عمل جراحي مي  بين تمام افراد ترنس

مالل جنسيتي «درجات مالل جنسيتي دچار هستند. در كنار اين شكل از مالل جنسيتي، 
صورت احساس پريشاني و ناراحتي ناشي از  شود كه خود را به نيز تعريف مي 9»اجتماعي

هايي كه به  به او دارند، برچسب ناهمخواني جنسيت فرد با ديدي كه اجتماع يا ساير افراد نسبت

_______________________________________________________ 
1. transsexual  
2. transgender 
3. binary 
4. nonbinary 
5. gender Identity 
6. gender dysphoria 
7. body gender dysphoria 
8. transition 
9. social gender dysphoria 
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كنند، يا طرز برخوردي كه با او براساس جنسيت  اي كه او را خطاب مي زنند، شيوه او مي
  شود.  د، گفته ميمنتسب بدو تولدش دارن

گذار دورة زماني است كه در طول آن فرد شروع به زندگي مطابق با هويت جنسيتي خود 
درماني، عمل جراحي تطبيق جنس، تغيير نام و تغيير  تواند شامل هورمون كند. اين مسير مي مي

). البته مطابق با 146:1399، 1باشد (كرون ـ ميلز مدارك رسمي مطابق با جنسيت جديد 
درماني نيز است،  قوانين كشور ايران، انجام عمل جراحي كه منوط به گذراندن يك دورة روان

آيد. درواقع در ساختار جنسيتي دوتايي حاكم بر  حساب مي پاي ثابت و ضروري فرايند گذار به
شود آن هم در شرايطي كه  رسميت شناخته مي ايران، تنها دو هويت جنسيتي زن و مرد به

  شود. زنانه به جنس مادينه و هويت جنسيتي مردانه به جنس نرينه منوط مي هويت جنسيتي
كند. از نظر او مقولة  اما جوديت باتلر  از منظري ديگر به جنسيت و هويت جنسيتي نگاه مي

و هويت )، 134:1995، 3(باتلرآيد  بيرون مي 2»ايفاي جنسيت«زن و مرد از دل فرايندي به نام 
شمار آورد كه تابع يك رشته  ريخ شخصي و فرهنگي معاني متصوري بهتوان تا جنسيتي را مي

كنند (باتلر،  طور جانبي بر تقليدهاي ديگر داللت مي اعمال تقليدي و تكراري هستند كه به
دقت از مردان  به باور او، هيچ هويت جنسيتي مركزي وجود ندارد كه زنان را به). 745:1990

ضروري نيست كه زنانگي به آناتومي و فيزيك مؤنث اشاره  ) و285:1393متمايز كند (سيدمن، 
كند و مردانگي تنها در بدن مذكر نمودار شود. همچنين دليلي وجود ندارد كه جنسيت را صرفاً 

  ).50:1397به دو هويت مشخص زن و مرد محدود كنيم (جونبخش، 
  

  شناسي پژوهش روش
اي سيتماتيك  ي از روش نظرية زمينهگير اين تحقيق با مشاركت افراد تراجنسي و با بهره

اي، كاوش در فرايندهاي اجتماعي  انجام شده است. ازآنجا كه هدف عمدة رهيافت نظرية زمينه
هايي است كه همچون هويت يا نوسازي، ماهيتي فرايندي، سيال و درحال شدن دارند  و موضوع

نظر  تحقيق مناسب به گويي به اهداف و سؤاالت اولية براي پاسخ ،)322:1392(محمدپور، 
نويسي و  ساختاريافته، يادداشت رسيد. فنون توليد داده در ميدان مطالعه را نيز مصاحبة نيمه مي

   گرفتند. كنندگان در مصاحبه دربر مي هاي شركت مشاهدة واكنش
ها در قالب متن، فرايند تحليل داده با كدگذاري باز آغاز شد.  سازي مصاحبه بعد از پياده

صورت  استخراج شدند و در مرحلة بعد، كدگذاري محوري با گرد هم آمدن مفاهيم بهمفاهيم 
_______________________________________________________ 

1. Cronn-Mills 
2. performative theory of gender 
3. Butter 
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يك شبكة مرتبط به هم و با مركزيت يك مفهوم صورت گرفت و درادامه مرحلة كدگذاري 
رو تنها درك و فهم و  گزينشي براي استخراج مقولة اصلي انجام شد. از آنجا كه تحقيق پيش

كند، تنها روي اين پديده متمركز  ت جنسيتي خود را واكاوي ميتجربه افراد تراجنسي از هوي
هاي مربوط به  ها كه به پرسشآمده در مصاحبه دست هاي به شده است و از ساير داده

دليل قرار نگرفتن در راستاي  دادند، به شده در مواجهه با آن پاسخ مي كار گرفته هاي به استراتژي
  شده است.پرسش و هدف تحقيق حاضر، استفاده ن

دهند كه در يكي از  جامعة موردمطالعة اين تحقيق را افراد تراجنسي باينري تشكيل مي
عالوه، جهت  سر گذاشته بودند. به قرار داشتند يا مراحل گذار خود را پشت» گذار«مراحل مسير 

...  اي، مصاحبتي، اطالعاتي، مالي، پزشكي و هاي مشاوره پيگيري امور مربوط و اخذ انواع حمايت
 به مراكز مربوطه در تهران آمدوشد داشتند. 

برفي  گيري هدفمند در كنار مدل گلوله گيري به شيوة نظري و برمبناي مدل نمونه نمونه
مصاحبه، مطابق اطالعات  30صورت گرفته و درنهايت با درنظر گرفتن ضرورت اشباع داده،

نگ با توجه به حساسيتي انجام صورت تنگات گيري به انجام شده است. همچنين نمونه 1جدول 
  داد.  شد كه پژوهشگر به مفاهيم درحال ظهور نشان مي
  

  كنندگان هاي مشاركت . ويژگي1جدول 
وضعيت تأهل/   جنسيت سن زمان عمل مرحلة گذار  شماره

  تعداد فرزند
  مجرد  ترامرد 20 -------- درمانيروان  1
  مجرد  ترامرد 21 -------- درمانيروان  2
  مجرد  ترازن 22 -------- درمانينهورمو  3
  فرزند پسر 1متأهل/  ترازن 32 -------- درمانيهورمون  4
  فرزند دختر1متأهل/   ترازن 43 -------- درمانيهورمون  5
  مجرد  ترامرد 21 ماه پيش6 تخلية پستان و رحم  6
  مجرد  ترازن 30 ماه پيش7 عمل كامل  7
  مجرد  رامردت 24 ماه پيش8 تخلية پستان و رحم  8
  مجرد  ترامرد 23 سال پيش1 تخلية پستان و رحم  9
  مجرد  ترازن 36 سال پيش1 عمل كامل  10
  مجرد  ترازن 24 سال پيش5/1 عمل كامل  11
  مجرد  ترامرد 24 سال پيش5/1 تخلية پستان و رحم  12
  در شرف ازدواج  ترازن 25 سال پيش2 عمل كامل  13
  مجرد  امردتر 23 سال پيش3 عمل كامل  14
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وضعيت تأهل/   جنسيت سن زمان عمل مرحلة گذار  شماره
  تعداد فرزند

  مجرد  ترامرد 30 سال پيش3 تخلية پستان و رحم  15
  مجرد  ترازن 26 سال پيش4 عمل كامل  16
  مجرد  ترامرد 28 سال پيش5 تخلية پستان و رحم  17
  جداشده  ترامرد 26 سال پيش6 عمل كامل  18
  0متأهل/  ترامرد 27 سال پيش6 عمل كامل  19
  ردمج  ترازن 25 سال پيش7 عمل كامل  20
  جداشده  ترامرد 31 سال پيش8 تخلية پستان و رحم  21
  مجرد  ترازن 39 سال پيش8 عمل كامل  22
  مجرد  ترازن 35 سال پيش9 عمل كامل  23
  جداشده  ترامرد 40 سال پيش10 عمل كامل  24
  مجرد  ترازن 33 سال پيش10 عمل كامل  25
  مجرد  ترازن 34 سال پيش10 عمل كامل  26
سال5/12 عمل كامل  27

  پيش
  مجرد  ترازن 36

  ازدواج مجدد   ترامرد 54 سال پيش13 عمل كامل  28
  جداشده  ترازن 44 سال پيش23 عمل كامل  29
  جداشده  ترازن 55 سال پيش30 عمل كامل  30
  

نويس شدند. ضمن اينكه در  ها ضبط و سپس دست جهت تقويت پايايي پژوهش، مصاحبه
ها و تداخالت كالمي  نظران، مكث تا طبق نظر صاحب سازي فايل صوتي، تالش شد پياده
). براي اعتباريابي پژوهش نيز سعي بر آن 256:1394كننده نيز لحاظ شوند (كرسول،  تعيين

كنندگان و اخذ نظرات  بوده است تا ضمن نگارشي تفصيلي و همچنين ارجاع نتايج به مشاركت
هايي از  قول ، با توجه به اينكه درج مداوم نقلعالوه ها (كنترل اعضا)، اين مهم تأمين شود. به آن

جزء  به هاي خام تحقيق به هنگام ارائة تحليل و خط داستاني و درميان گذاشتن جريان جزء داده
، 1هاي ارتقاي اعتبار پژوهش كيفي است (گليسر و استراوس فرايند پژوهش با مخاطب از راه

    تالش شد تا اين مهم نيز رعايت شود. )،229:1967
  

  هاي پژوهش يافته

_______________________________________________________ 
1 . Glaser & Strauss 
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نقطة اول در جايي قرار  دو نقطة عطف وجود دارد: كنندگان، در تجربة زيستة مشاركت
و » آگاهي از من«شوند و به  آشنا مي» ترنس«يا » تراجنسي«ها با  مفهوم  گيرد كه آن مي

 شوند عمل جراحي تطبيق جنس را نقطة دوم جايي است كه موفق مي رسند. مي» آگاهي از ما«
در قالب سه مرحلة پيش از  ها از هويت جنسيتي خود، درك آن با اين توضيح، انجام دهند.

فاصلة بين آگاهي از تراجنسي بودن تا انجام عمل جراحي و  به تراجنسي بودن، آگاهي نسبت
  گيرد. باألخره دوران پس از عمل جراحي شكل مي

كنندگان از هويت جنسيتي  كتكه به درك شر  هاي مفهومي مفاهيم و شاخه در هر مرحله،
بازخورد و احساس اشاره  تري كه به شناخت، كلي ابتدا در قالب سه مقولة  خود ارجاع داشتند،

جاي گرفتند و هر بار نيز با توجه به » هويت«انتزاع شدند و سپس ذيل مقولة عمدة  داشتند،
، »هويت آشفته«وضيح، با اين ت ).2گذاري شدند (مطابق جدول  هاي خاص هر مرحله نام ويژگي

اي هستند كه از  مقوالت عمده» هويت رشديافته«و » هويت ناقص«، »هويت بالتكليف«
عنوان  به ،»يابي مطرود هويت«اند و درنهايت  اي اين سه دوره استخراج شده هاي مقوله خوشه

لة از دل اين چهار مقو كنندگان از هويت جنسيتي خود، پاسخي به چيستي ادراك و فهم شركت
هاي  فراواني در عبارت عمده انتزاع شده است؛ امري كه به دفعات مورداشاره قرار گرفته بود و به

  هاي خام وجود داشت.  ها در داده معطوف به مقوله
  

  . مقوالت و زير مقوالت درك افراد از هويت جنسيتي2جدول 
هويت 
يابي 
  مطرود

مرحلة اول:
هويت 
  آشفته

به كيستي و چيست،  بتگيجي و گنگي نس شناخت آشفته
  گرايشات خالف قاعده، تصور از خود مخدوش

نمايي، تحقير و  عدم پذيرفته شدن، انگ و انگشت بازخورد طرداندود
تمسخر، شماتت و سرزنش، ترحم، تهديد، 

  سوءاستفاده، آزار جنسي، خشونت فيزيكي
احساس سردرگمي، احساس استيصال، احساس  احساس سردرگم

ر، احساس طرد، مالل جنسيتي گناه و تقصي
  جسمي، مالل جنسيتي اجتماعي

مرحلة دوم:
هويت 

  بالتكليف

 ف،يبالتكل يستيو چ يستيكآگاهي از من و ما،  شناخت بالتكليف
  ناسازگار با جنس تيجنس

نمايي، تحقير  عدم پذيرفته شدن، انگ و انگشت بازخورد طرداندود
 و تمسخر، شماتت و سرزنش، ترحم، تهديد،

  سوءاستفاده، آزار جنسي، خشونت فيزيكي
بيني، احساس طرد،  احساس بالتكليفي، خودكم احساس بالتكليف

احساس گناه و تقصير، مالل جنسيتي جسمي، 
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  مالل جنسيتي اجتماعي 
مرحلة سوم:
  هويت ناقص

بدن ناقص و نافرم، رابطة جنسي ناموفق و  من ناقص
، واقعي ناكامل، كامل نبودن، طبيعي نبودن

  نبودن
نمايي، تحقير  عدم پذيرفته شدن، انگ و انگشت بازخورد طرداندود

و تمسخر، شماتت و سرزنش، ترحم، تهديد، 
  سوءاستفاده، آزار جنسي، خشونت فيزيكي

بيني، احساس طرد، مالل  احساس نقص، خودكم احساس نقص
  جنسيتي جسمي 

مرحلة سوم:
هويت 

  رشديافته

گفتمان
جنسيتي  

  دوتايي

زن يا مرد
  ترنس

مرد يا زن ترنس،  مرد يا زن غيرطبيعي، گونة 
فرد خود بودن، تعريف خود وراي  منحصربه
  جنسيت

جنسيت
  مطرود

عدم پذيرفته شدن جنسيت موردادعا، انگ، 
تحقير و تمسخر، شماتت، ترحم، تهديد، 

  الوصول ديده شدن سهل
احساس تفاوت

  غيرطبيعي
مالل جنسيتي جسمي، تفاوت غيرطبيعي، 

  احساس طرد
گفتمان

جنسيتي 
  غيردوتايي

ترنس زن يا
  مرد 

ترامرد يا ترازن بودن، عادي بودن، تعريف خود 
  وراي جنسيت

سازي، طرد گفتمان  طرد متقابل، عادي طرد متقابل
  جنسيتي دوتايي

  احساس تفاوت، مالل جنسيتي جسمي احساس تفاوت
  
  . هويت آشفته1
به هويت تراجنسي خود آگاهي  شود كه افراد هنوز نسبت اول متعلق به دوراني مي مرحلة 

، مقوالتي هستند كه »احساس سردرگم«و » بازخورد طرداندود«، »شناخت آشفته«ندارند. 
  اند.  ختم شده» هويت آشفته«درنهايت به استخراج مقولة عمدة 

اري دربارة كيستي و چيستي خود شم هاي بي فرد با عالمت سؤال در اين دوره از زندگي،
هاي خالف قاعدة او، كه ارمغاني  رفتارها و انتخاب گرايشات، ساليق، شود. عاليق، رو مي روبه
حتي در نظر خود او نيز عجيب  براي او به همراه ندارد،  جز تصويري مخدوش از خود و بدن به
اي از آشفتگي، گيجي  برسد و در هالهتواند به دركي نسبتاً پايدار از خود  نمايد. درنتيجه نمي مي

  برد. سر مي و گنگي به
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واسطة آن خود را به ديگران بشناسد،  كند و سعي دارد به تصويري كه براساس آن رفتار مي
كند، احساساتي كه  اي كه بدن خود را مديريت مي پذيرد، شيوه هايي كه مي رفتارهاي او، نقش

تنها  از سوي جامعه و حتي  كه در همين راستا دارد نه هايي دهد و در يك كالم انتخاب بروز مي
اندود از تحقير و تمسخر، شماتت، انگ و  اي رنج شود كه با آميزه خانواده موردپذيرش واقع نمي

نمايي، تهديد، سوءقصد، آزار جنسي و خشونت كالمي و فيزيكي و در بهترين حالت  انگشت
  شود. به او رانده مي ترحم نسبت

كند كه موازي با هم و بعضاً در دو جهت  فشاري از درون و برون را تجربه مي زمان او هم
متعارض در جريان هستند و براي او حاصلي جز احساس استيصال و سردرگمي ندارد. بازخورد 

تنها دامن او كه دامن خانوادة  آورد و نه طرداندود ديگران، احساس طرد را براي او به ارمغان مي
آورد. احساس پريشاني و  وجود مي رد و احساس گناه و تقصير را نيز در او بهگي او را نيز مي

به جسم و جنس (مالل جنسيتي جسمي) و همچنين احساس پريشاني و  ناراحتي نسبت
شده از سوي اجتماع  ها و عناوين جنسيتي نسبت داده به جنسيت، صفات، نقش ناراحتي نسبت

  كنند.  اتي هستند كه او را همراهي مي(مالل جنسيتي اجتماعي)، از ديگر احساس
  كردن و حتي كتكم  كردن، دستماليم مي ها تو مدرسه مسخرم مي بچه«ساله:  34ترازن
كرد با اونا. خيلي اذيتم  داشتم و كارهام فرق مي زدن. چون من به شدت ابروهام رو برمي مي
  ».كردن. به همين خاطر از مدرسه و درس خوندن بدم ميومد مي

 گفتم  حل داره مي تا قبل اينكه بفهمم اين مشكل حادي نيست و راه«ساله:  20 ترامرد
گفت بايد دختر  كردم خودمو. يه فشاري از بيرون بود كه مي من بايد درست شم و سرزنش مي

گفت پسرم و از بدنم بدم ميومد و واقعاً مستأصل بودم  باشي و دخترونه رفتار كني و درونم مي
 .»كه بايد چيكار كنم

  
  . هويت بالتكليف2

گيرد كه هويت خود را در قالب يك تراجنسي  اي را دربرمي ها بازه مرحلة دوم زندگي آن
اي  مقوله» هويت بالتكليف«اند كه عمل جراحي را انجام دهند.  يابند، اما هنوز موفق نشده بازمي

سه مقولة ها از هويت جنسيتي خود در اين مرحله و از دل  است كه براي توصيف درك آن
  استخراج شده است.» احساس بالتكليف«و » بازخورد طردآميز«، »شناخت بالتكليف«

داند كه در اين  رسد. او نيك مي رفته به تأييد خود مي بار چيستي و كيستي او رفته اين 
باره برخوردار است، اما اين  عالوه از حمايت قانوني و شرعي نيز در اين  ويژگي تنها نيست و به

شناخته شدن توسط قانون، تا انجام عمل جراحي و  رسميت ت براي اخذ تأييد ديگران و بهشناخ



  1401، بهار 1 ةشمار ،شانزدهم دورة ن،ايراي اجتماع مطالعات مجلة
 

143 

حضور دارد كه براي رسيدن به » من«ماند. در فرد دو  باقي مي» بالتكليف«تغيير اوراق هويتي 
  اي نسبي، بايد فعالً منتظر بمانند.  يكپارچگي

كند. ادعاي او  ي خود را آغاز ميهويت جنسيت 1در اين مرحله از زندگي، فرد آشكارسازي
شود، بلكه او كه با طرح ادعاي تراجنسي بودن،  رسميت شناخته نمي تنها از طرف عموم به نه

بار و در اين   كند، اين شدة موجود را مختل و هويت جنسيتي منتسب را طرد مي نظم دروني
نمايي و نگاه  انگ، انگشتاي از تحقير و تمسخر، شماتت،  تر از پيش با آميزه مرحله نيز جدي
ها اعمال خشونت، آزار جنسي و به چشم  ويژه درمورد ترازن آميز، تهديد و به خيره يا ترحم

شود و گاه اطرافيان و نزديكان نيز از اينكه او به الگويي براي  ديده شدن، طرد و رانده مي  طعمه
   رانند. فرازندانشان بدل شود، نگران هستند و او را از خود مي

طور مداوم با بازخوردهاي طردكنندة  شناختي كه همچنان در انتظار تأييد ديگري است و به
عنوان  عالوه اكنون او به شود، براي فرد  با احساس بالتكليفي همراه است. به ديگري مواجه مي

زني در كالبد نرينه يا مردي در كالبدي مادينه در خالل مقايسة خود با زنان و مردان 
بيني دارد. همچون مرحلة قبل، احساس طرد و مالل جنسيتي  سيتي، احساس خودكمجن يكسان

  دهد.   نيز او را آزار مي
  خواستم عمل  مجوز عمل رو كه گرفتم چون وسط درسام بود نمي«ساله:  28ترامرد

كردم صدام  درماني مي كنم. فشار رواني زيادي روم بود. خيلي سخت بود اون يك سال. هورمون
رفتم دانشگاه. اين نه شير بودن  كرد و من همچنان با مانتو مي ه بود و جلب توجه ميكلفت شد

  ».كرد و نه پلنگ بودن واقعاً اذيت مي
  توني باشي. احساس  خواي ولي نمي دوني چي هستي و چي مي مي«ساله:  33ترازن

  ».  داريكنه. يه آيندة مبهم و احساس بالتكليفي  كي انگار كه كسي دركت نمي تنهايي مي
  
  . هويت ناقص3

هويت «و » هويت ناقص«در مرحلة سوم زندگي و بعد از انجام عمل جراحي نيز دو مقولة 
اند. هويت ناقص برآمده از آن روايتي از خود است كه  ها انتزاع شده ، از خالل داده»رشديافته

جاي » مرد«يا » زن«هاي  بندي سعي دارد و لو با قبول نقص و كمبود، خود را در يكي از دسته
هاي مفهومي  داد طيف بار هم برون دهد و رد ترنس بودن را از زندگي خود پاك كند. اين 

احساس «و » بازخورد طردآميز«، »من ناقص«ها ابتدا ذيل سه مقولة  شده از ميان داده انتزاع
  شكل گرفت.» هويت ناقص«بندي شدند و درنهايت مقولة عمدة  دسته» نقص

_______________________________________________________ 
1. coming out 
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اي او از اهميت و برجستگي خاصي برخوردار است و رهاورد اين هويت جنسيتي بر
به ديگري بازشناساند » مرد«يا » زن«عنوان يك  خواهد خود را به برجستگي، براي او كه مي

ها يا مردهاي  ي بدن است. نقصي كه در مقايسه با زن»نقص و نافرم«ادراكي مشتمل بر 
بندي  موفق، توليد اسپرم يا تخمك، استخوان، امكان داشتن يك رابطة جنسي 1جنسيتي يكسان

  كند..  زنانه و يا بنية مردانه را نيز از او سلب مي
كند و  طرد و عدم پذيرش عمومي، حتي در اين مرحله از زندگي هم گريبان فرد را رها نمي

هاي مترتب بر آن، چارة كار را در پنهان نگاه داشتن اين راز  او براي درامان ماندن از رنج
يابد. رازي كه هر آن ممكن است برمال شود. همچون مراحل پيش، اين  ردسرساز ميد

برند، با  تواند از سوي كساني كه پي به تراجنسي بودن او مي بازخوردهاي طرداندود مي
هاي زن با  اي از تحقير و تمسخر، شماتت، انگ و ... همراه باشد و همچنان تراجنسي مجموعه

  شوند. رو مي روبه طرد و عدم تساهل بيشتري
گرچه انجام عمل جراحي باعث شده است تا فرد احساس خوشايندتري از خود و بدنش 

دهد.  و نارضايتي از بدن همچنان فرد را آزار مي» مالل جنسيتي«داشته باشد، اما در بلندمدت 
به هر روي اين بدن هرچقدر هم به دست جراح توانمندي بازسازي شده باشد، در مقايسه با 

» احساس نقص«جنسيتي، چيزي كم دارد و همين كم داشتن است كه به فرد  همتايان يكسان
واسطة بازخوردهايي كه از  دهد. احساساتي كه به بيني مي و ناقص بودن و پيرو آن خودكم

  ها، غالباً با احساس طرد نيز همراه هست.  ويژه در بين ترازن گيرد، به ديگران مي
  خوره.  كاره و بدون كارايي و امكان دخول به چه درد مي ل نصفيه عم«ساله:  40ترامرد

هاي ترنس  ما كامل نيستيم و اون چيزي رو كه بايد نداريم و اين يعني ضعف. شايد حتي زن
 ».هم ما رو به مردي قبول ندارن

  ها اگه بفهمن ما ترنس هستيم همه حق و حقوق دخترشون  خانواده«ساله:  27ترامرد
گيرن. من برام جالب بود  ها رو مي رية باال، حق طالق، حق مسكن، همة حقگيرن. مه رو مي

شي شايد دخترمون بخواد بياد بيرون از  دار نمي پرسيدم ازشون چرا؟ گفتن چون شما بچه
  ».زندگيت چرا بايد زندگيشو حروم كنه

  
  . هويت رشديافته4

تري از خود  گرايانه واقع هويت رشديافته متعلق به آن دسته از افراد ترنس است كه روايت
رشديافته،  هاي كنند. هويت يابي مي دارند و خود را در قالب يك تراجنسي و تراجنسيتي هويت

_______________________________________________________ 
1. sisgender 
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شود. دستة اول از منظر گفتمان جنسيتي دوتايي يعني گفتماني كه  مشتمل بر دو دسته مي
دستة دوم اين  كنند و شناسد به موضوع نگاه مي هاي زن و مرد را به رسميت مي تنها جنسيت

مدرن و غيردوتايي، موضوع را  گرايانه، پست پذيرند و با رويكردي نسبي گفتمان دوتايي را نمي
  نگرند. مي

  الف) هويت رشديافته با رويكرد جنسيتي دوتايي
جنسيتي  اند كه هرگز يك زن يا مرد يكسان اين دسته از افراد بدين مرتبه از آگاهي رسيده

ها  دانند، بدين معنا كه شبيه اكثريت نيستند و با آن نمي» طبيعي«د را ها خو نخواهند بود. آن
مرد «يا » زن تراجنسي«دارند و بنابراين خود را نه يك زن يا مرد ناقص كه يك » تفاوت«

عالوه، اگرچه با توجه به فشارهاي بيروني، لزوماً و درهرجايي ترنس  شناسند. به بازمي» تراجنسي
عنوان  كنند، اما سعي هم ندارند كه ناممكن را ممكن كنند و خود را به يبودن خود را اظهار نم
  جنسيتي تعريف و معرفي كنند.  يك زن و مرد يكسان

از منظر برون، ريشه در تفاوت جنسي جنسيت دارد و از آنجا كه هويتي احراز شده در دوران 
شدن ديگري، رنگ نوزادي و كودكي است و چيستي و كيستي برآمده از آن، از آغاز هست 

شده از  سويگي و سرسختي در رد يا تأييد ادعاي طرح گيرد، مشمول نوعي يك واقعيت به خود مي
اي از  شود. چنين است كه هويت رشديافتة ترنس هم با ملغمه سوي ترنس توسط ديگري مي
عرفي خود گرايانة ترنس، عدم اصرار براي م شود. اگرچه نگاه واقع بازخوردهاي طرداندود مواجه مي

شود كه با  گرايي باعث مي جنسيتي و رفتارهاي منبعث از اين واقع عنوان يك زن يا مرد يكسان به
ترتيب، هويت جنسيتي او با عدم پذيرش جامعه  ها قرار بگيرد. بدين تري در معرض آن شدت كم

اش خالصه  روست، اما در جريان شناساندن خود به ديگري، او خود را تنها در هويت جنسيتي روبه
  شود. اش طرد مي شود، اما هويت جنسيتي كند؛ بنابراين او طرد نمي نمي

او در مقايسه با دوران پيش از عمل، رضايت بيشتري از بدن خود دارد، اما به هر روي تغييرات 
طور كامل برطرف  حاصل چنان نيست كه نارضايتي يا معذب بودن او را از جنس و بدنش به

كند و  يابي مي از دريچة گفتمان جنسيتي دوتايي (باينري) حاكم خود را هويت سازند. براي او كه
قائل به وجود تفاوتي غيرطبيعي و گريزناپذير در خودش است، بدنش در مقايسه با يك زن يا مرد 

كند و  جنسيتي چيزي كم دارد، اما چون خود را در هويت جنسي و جنسيتي خالصه نمي يكسان
كند.  تر از ديگري ارزيابي نمي خود را نيز درنظر دارد، لزوماً خود را كم هاي هويتي ديگر جنبه

بندي از جانب سوية برون  حال با توجه به اينكه تفاوت او با ديگري مبنايي است براي رتبه درعين
  كند. ديالكتيك شناسايي، حسب شرايط و به درجاتي احساس طرد را تجربه مي
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  كشم. چون واقعاً  تم، هستم. هيچ خجالتي هم نمياون چيزي كه هس«ساله:  33ترازن
هايي  اين مسيري كه من اومدم اگر اونايي كه غيرترنس هستن جاي من بودن با همين توانايي

كنم بنابراين  تونستن به اينجايي كه من رسيدم برسن. من اينجوري مقايسه مي كه دارن نمي
ايد ازدواج كني، مستقل زندگي كردن رو دونم. ... تو جامعة ايران حتماً ب تر نمي خودمو كم

پذيره و با اين حساب بعضي مشكالتمون (با توجه به بدن) گره كوره و با سعي و تالش حل  نمي
  ».شه نمي

  
  ب)هويت رشديافته با رويكرد جنسيتي غيردوتايي

 ها يك كنند. آن يابي مي عنوان يك ترنس هويت اين گروه پيش از زن يا مرد بودن، خود را به
كنند، چراكه جنسيت را به  ترنس زن يا مرد هستند. خود را غيرطبيعي يا غيرعادي تعريف نمي

ها  است. از نظر آن 1ها غيردوتايي كنند و به اصطالح رويكرد آن دوگانة زن و مرد محدود نمي
هيچ رابطة ماهوي و ذاتي بين جنس و جنسيت وجود ندارد. بلكه قائل به يك طيف جنسيتي 

ها زن يا مرد كاملي نيستند چون اساساً زن و  منظر گفتمان غيردوتايي ايشان، آن هستند. از
  مرد كامل وجود خارجي ندارد.

مدرن ايشان به مقولة جنس و جنسيت،  در مقايسه با موارد پيشين، نگاه غيردوتايي و پست
اني دوتايي تر پيش برود. گفتم شود اين بار ديالكتيك شناسايي درون و برون، متوازن باعث مي

شناسد و بنابراين يك فرد تراجنسي را حداقل از جنبة  رسميت مي كه تنها زن و مرد را به
شود و بازخوردهاي طرداندود،  كند از سوي ايشان طرد مي مي  تر از ديگران معرفي جسماني كم

ري ها غيرطبيعي يا غيرعادي نيستند و اگر ديگ شود. آن با طرد و هجو متقابل پاسخ داده مي
به اين مهم است كه خود او نيز مرد يا زن كاملي  كند از سر ناآگاهي او نسبت چنين فكر مي
  شود. محسوب نمي
شود كه قادر  هاي علم پزشكي، باعث مي هاي بيولوژيك بدن در كنار محدوديت محدوديت

، سازد كنند و رضايت خاطرشان را برآورده مي نباشند بدنشان را آنگونه كه خود تأييد مي
بازسازي كنند. بنابراين نارضايتي جسمي همچنان بعد از عمل وجود دارد اگرچه از درجة آن 

شود كه احساس كنند غيرطبيعي هستند و تفاوتي  كاسته شده است. اين امر اما باعث نمي
  ها تنها متفاوت هستند. غيرطبيعي با ديگري دارند. آن

  دونم  غيرطبيعي و غيرعادي نمي من يك ترنس مرد هستم و خودمم«ساله:  54ترامرد
و اصالً چيزي به اسم زن و مرد كامل از نظر من وجود نداره. ... بله من تحقير شدم. اما نگرش 
_______________________________________________________ 
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كنه. من  من درمورد تحقير چي بوده؟ اگه من اجازه بدم ديگري منو تحقير كنه، تحقير مي
گفتم عيب  هستي. منم ميگفت من خوشم نمياد تو اينطوري  ايستاد و مي خواهرم جلوم واي مي

  ».كني خوشم نمياد نداره خوشت نمياد، ولي منم از كاري كه تو مي
  گيري نتيجه

آيد كه در تجربة زيستة  كنندگان چنين برمي شده با شركت هاي انجام از خالل مصاحبه
گيرد كه  عنوان يك تراجنسي دو نقطة عطف وجود دارد. نقطة اول در جايي قرار مي ايشان به

» آگاهي از ما«و » آگاهي از من«شوند و به  آشنا مي» ترنس«يا » تراجنسي«ا با مفهوم ه آن
شوند عمل جراحي خود را انجام دهند و جنس  رسند. نقطة دوم جايي است كه موفق مي مي

خود را تا جايي كه برايشان مقدور است با جنسيت خود سازگار سازند. با اين توضيح، تجربة 
به تراجنسي بودن، فاصله بين آگاهي از  لب سه مرحلة پيش از آگاهي نسبتها در قا زيستة آن

گيرد. با  تراجنسي بودن تا انجام عمل جراحي و باألخره دوران پس از عمل جراحي شكل مي
هويت «و » هويت ناقص«، »هويت بالتكليف«، »هويت آشفته«اين توضيح چهار مقولة عمدة 

يابي و طرد در  تزاع شد كه با توجه به اشتراك دو مقولة هويتها ان ، از خالل اين دوره»رشديافته
  انجاميد. » يابي مطرود هويت«ها، درنهايت به استخراج مقولة نهايي  بين آن

هاي  هر فردي به محض تولد، براساس وضعيت زيستي جسماني خود، به يكي از هويت
ي دوگانه نر يا ماده، يك هاي جنس يابد. همسو با هر يك از هويت جنسي نر يا ماده دست مي

شود و از آنجا كه مشروعيت خود  هويت جنسيتي مرد يا زن نيز از بدو تولد به فرد منتسب مي
ترين و  عنوان طبيعي گيرد، به هاي طبيعت آدمي (نرينگي و مادينگي) مي را از ويژگي

گرفته تا  بازي اي از چيزها از اسباب ترين منبع بايدها و نبايدها درمورد مجموعه بديهي
هاي  ويژه ساير هويت سالي؛ بر زندگي فرد و به هاي دوران بزرگ ها و انتخاب احساسات يا نقش

ترتيب، همسويي هويت جنسيتي (مرد/زن) و هويت  اندازد. بدين بعدي منتسب به او سايه مي
است،  كار يافته اي كه برمبناي دوگانة نر و ماده سامان و تقسيم  جنسي (نر/ماده)، نزد جامعه

آيد و همين امر، سرآغاز رنج و طرد افرادي است كه  شمار مي امري موردانتظار و البته بديهي به
شناسيم. افرادي كه درصورت رنج بردن از مالل جنسيتي جسمي، تمايل  با عنوان تراجنسي مي

درماني يا عمل جراحي تطبيق جنس (يا عمل جراحي تصريح جنسيت)،  واسطة هورمون دارند به
  اند زندگي كنند.  رچه بيشتر در قالب هويت جنسيتي كه براي خود قائله

واسطة سلطة جنسي و جنسيتي حاكم، چندان هم كار راحتي  اما پيمودن اين مسير به
گيرد كه اين افراد ناچار به رويارويي با آن  نيست و تعارضات و رنج و اندوه فراواني را دربرمي

هاي زيستي آن ريشه دارد، به  حمل شده است و در ويژگيهستند. جنسيت كه همواره بر بدن 
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ناپذيري از آن و  شود كه بخشي جدايي اي از زندگي وارد مي تنها در هر حوزه همراه بدن، نه
جنسيت در ساختاري كه  1»گونة پرست آفتاب«همواره فعال و برجسته است. اين ويژگي 

ها، جايگاهي ويژه  ي در بين انواع هويتبراساس دوگانة جنس قوام يافته است، به هويت جنسيت
بخشد و اين جايگاه عمدتاً براي افراد ترنس كه هويت جنسيتي كه خود را با آن معرفي  مي
دليل ناهمسويي با جنس و هويت جنسيتي منتسب در بدو تولد، با طرد و عدم  كنند به مي

رسد  نظر مي آنجا كه به پذيرش از سوي جامعه مواجه است، اهميت و برجستگي بيشتري دارد تا
هاي متعدد، بيش از هر هويت ديگري به نمايش گذاشته  در بهبوه ديالكتيك و رويارويي هويت

شود و با وجود اينكه پس از عمل جراحي و با گذشت زمان، هرچه بيشتر براي فرد مشمول  مي 
ها  ها و روش ابشود، اما كماكان حضور دارد و تأثير خود را بر مجموعة انتخ مي» عادي شدن«

كند. البته تأكيد بر اين نكته مهم است كه اين برجستگي در بين همة افراد تراجنسي  اعمال مي
  يابد. يكسان نيست و حسب شرايط تفاوت مي

بر شناخت خود مشتمل بر شناساندن خود به ديگري نيز است و اين  يابي عالوه فرايند هويت
دهد. مطرود  هاي زن را همواره در معرض طرد قرار مي ويژه، تراجنسي امر افراد تراجنسي و به

واسطة آن به ديگران بشناسانند، خود  بودن هويتي كه افراد تراجنسي قصد دارند خود را به
تواند گسترة وسيعي از تألماتي همچون انگ و  فرايندي است از عدم پذيرفته شدن كه مي

د، سوءقصد جنسي، خشونت فيزيكي و بدنامي، ترحم، شماتت، تحقير و تمسخر، سوءظن، تهدي
  گيرد. ها را دربر نابرابري در برخورداري از فرصت

نشده از  عنوان امري تمام زنيم، هويت را به حرف مي 3»هويت«و نه  2»يابي هويت«وقتي از   
اي اجتماعي درنظر داريم كه  عنوان برساخته ديالكتيك شناسايي درون و برون و درواقع به

ان است و با توجه به نقش امر دروني و به تعبير ديگر عامليت، حتي جنسيت همواره در جري
عنوان هويتي  هويت نيز قدري آزادي عمل دربردارد، اگرچه به» ناپذيرترين انعطاف«عنوان  به

عالوه وقتي مقولة  ها از استحكام باالتري برخوردار است. به پايه، در قياس با ديگر هويت
نكه به سوية هويتي خاصي همچون جنسيت اشاره كنيم استفاده را بدون آ» يابي هويت«

هاي مهم هويت  كنيم، چندگانگي هويت را نيز مدنظر داريم. جنسيت تنها يكي از سويه مي
هايي همچون توليد مثل كه  اجتماعي است، گرچه مرزي است منبعث از مرزهاي بدني و ويژگي

ترين و ديرپاترين ساختار بروني در اين  نوان متصلبع از بدو تاريخ با انسان همراه بوده است و به
اي از  ديالكتيك حضور دارد. گرچه جداي از تراجنسي بودن، اين سوية هويتي در هر عرصه

_______________________________________________________ 
  .»منابع«نقل از سروش و عنايت، به شرح درج شده در   شده توسط ادكينز به كار گرفته اصطالح به . ١
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واسطة ناهمسويي هويت  زندگي حضور دارد و به نوعي فعال است، اما نزد افراد تراجنسي، به
هايي كه وجه تمايز يا  واسطة بدن شده و همچنين به جنسيتي منتسب و هويت جنسيتي درك

يابد.  در تعامالت اجتماعي هستند، همواره برجستگي و اهميتي خاص مي» اوليه و پايه«تشابهي 
در شرايطي كه اين برجستگي به حدي باشد كه اين سوية هويتي به سوية غالب هويت 

تعريف كند،  واسطة آن اجتماعي فرد تبديل شود و فرد پيش و بيش از هر چيزي خود را به
  گيرد.  سويه قرار مي يابي در خالل ديالكتيك درون و برون بيشتر در معرض طرد يك هويت

معناي رانده شدن كسي يا چيزي توسط ديگري است  نيز كه به 1از سوي ديگر، مفهوم طرد
)، در بطن خود به عامليت اشاره دارد. طرد اجتماعي اين افراد 469:1386، 2(گيدنز و بردسال

حاصل طرد شدن نيست و روي ديگر سكه، آن است كه افراد تراجنسي نيز باوجود اجبار  فقط
هاي  بيروني كه براي پنهان ماندن دارند، هويت جنسيتي منتسب به خود را طرد و از نقش

كنند. درواقع، طرد به معني رانده شدن توسط ديگري و  گيري مي جنسيتي مترتب بر آن كناره
بيرون از قدرت كنترل فرد، به تعامل ميان عامليت و مسئوليت آدمي از  هايي واسطة تصميم به

عامليت يك طرف و نقش نيروهاي اجتماعي در شكل دادن به هويت از سوي ديگر اشاره دارد. 
و قابليت يا توانمندي مستقل يك شخص براي كنش براساس اراده ، ظرفيتبه معني خالقيت، 

اي كه  است. اگرچه در تمام سه مرحله  و محدودكننده باوجود عناصر ساختاري خودشانتخاب 
كنند و در  از آن ياد شد، افراد تراجنسي نيز هويت جنسيتي منتسب به خود را متقابالً طرد مي

مقابل فشار ساختاري براي سكوت و پنهان ماندن دست به آشكارسازي و قدم گذاشتن در 
هويت، حسب مركزيت » بالتكليفي«و » شفتگيآ«وجوداين، در مرحلة  گذارند، با مراحل گذار مي

پذيرند و از  داشتن هويت جنسيتي، بازخوردهاي طرداندود كه هويت موردادعاي ترنس را نمي
دهد. در وضعيت  شوند، سوية غالب ديالكتيك فوق را تشكيل مي سوي ديگران متوجه فرد مي

گرفتن در يكي از نيز وضع به همين منوال است و تالش فرد براي جاي » هويت ناقص«
شدة زن يا مرد و سعي در راستاي پاك كردن رد ترنس بودن، به بازتوليد  هاي پذيرفته قالب

رسد تنها در شرايط  نظر مي كند. به شود كه  او را طرد مي ساختار و گفتمان هويتي منجر مي
يتي يابد در راستاي مقاومت در برابر گفتمان جنس هويت رشديافته عامليت فرد مجال مي

دوقطبي و طردكنندة حاكم يا براندازي آن قد علم كند، خود را فراتر و بيش از جنسيت 
طور متقابل چنين گفتمان هويتي را طرد و بر گفتمان غيردوتايي  يابي كند و يا به هويت

  جنسيتي تأكيد كند.

_______________________________________________________ 
1. exclusion 
2. Giddens & Birdsall 
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اند كه  دهتصوير كشي اي از اين طرد را به درستي جنبه حق و به شدة پيشين، به تحقيقات انجام
از سوي ساختار و عليه افراد تراجنسي در جريان است. اما اين تمام ماجرا نيست و عامليت و 
مسئوليت آدمي در برابر اين فشار ساختاري نيز بعد مهم ديگري از مفهوم طرد است كه 

كند و از نظرها دور مانده است. نتايج  دوشادوش اين عدم پذيرش و رانده شدن حركت مي
تنها روا نيست كه به افراد تراجنسي تنها از منظر  دهد كه نه ز اين تحقيق نشان ميحاصل ا

قربانيان صرفي كه در معرض خشونت نمادين برآمده از سلطة جنسي و جنسيتي هستند، 
توان  آنان را در جايگاه كنشگراني ديد كه تن به آن نداده و حتي عليه آن  نگريسته شود كه مي
  اند. پا خاسته نيز به و در مسير تغيير آن
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