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الهه نیک فر کارشناسی  96علوم اجتماعی

عادت کرده ایم خیلی از مسائل را در ذهن مان

هویــت مســئلهای اســت کــه ترنــس هــا با آن

بسازیم و در واقعیت آن را رفتار کنیم بدون آنکه

روبرو هســتند آنها بین خود واقعی شــان و آن

بدانیم حقیقت دارند یا خیر؟

چیزی که نشان می دهند ،گرفتار شده اند.

حتــی گاهــی بــه خودمــان فرصــت نمــی دهیــم

کســی کــه درونــش موجــب تغییــر اعمالــش

حقیقتــی را کــه وجــود دارد کشــف و آنطــور کــه

شده است.

درست است با آن برخورد کنیم.

پائــوال ایرنه جامعه شــناس آلمانــی آرژانتینی

برخــی تفکــرات و هنجــار هایــی کــه در جامعــه

می گوید جنســیت چیزی نیســت که ما داریم

وجود دارند را بی چون و چرا پذیرفتهایم بی آنکه

جنسیت آن چیزی است که انجام میدهیم .

بدانیم علت چیست؟
در گذشــته در افــکار و فرهنــگ مــردم با دســت

آنها یاد گرفته اند نقش بازی کنند تا پذیرفته
شوند.

چپ نوشــتن یک نوع ناهنجاری به حســاب می

این وضعیت در جوامعی که پایبندی بیشتری

آمد و مدرســه و معلمین تالش میکردند دانش

به بعضی از سنت ها و تفکرات اشتباه دارند،

آموزان دســت چپ را  ،راســت دســت کنند! اما

بیشتر و سخت تر است.

بعدهــا دیــدگاه هــا تغییر کرد و کشــف کردند که

در ایــران ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی هنجــار

دســت چپ و راســت یک دستور از نیمکره های

شــده اســت ،آیــت هللا خمینــی حکــم مجــوز

مغز است.

شــرعی تغییر جنســیت را صــادر کردهاند .این

یــا همیشــه شــنیده ایم که مــی گوینــد( مرد که

مســئله در ایران یک قانون اســت و افراد می

گریــه نمــی کنــد) چرا؟ چطور چنیــن تفکری رواج

تواننــد بــا فرآینــد هــر چنــد ســخت بــه آرامش

پیــدا کــرد و آن را پذیرفتیــم؟ مگــر گریه کردن به

درونــی کــه خواهــان آن هســتند برســند  ،امــا

مرد و زن بودن است؟

قانون تا هنجار فاصله دارد.

شــاید از پذیرفتــن حقیقت فــرار میکنیم چون از

بــه امیــد روزی کــه قــدرت مواجــه شــدن بــا

مواجهه با آن میترسیم.

واقعیت را پیدا کنیم.

از نظــر ژاک الکان« امــر نمادیــن تمام چیزهایی

است که ما معموال ً واقعیت می نامیم» .

حال با مسئله ای روبرو می شویم که با ساخت
هــای ذهنیمــان متفاوت اســت نام منحــرف را به
آن می چسبانیم و مجازاتش می کنیم.
از نظــر مــا کســی کــه شــبیه دیگــران و شــبیه ما
نباشد،مجرم است .
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کدام جنس با کدام جنسیت :یک راهحل پیشامسئلهای
فاطمه آقائی رضوانی ارشد  98علوم اجتماعی

مســاله اصلــی در پرداختــن بــه تراجنســیت یــا

بازنمود جنسی و بیولوژیک اندام و جنسیت را به عنوان

قــرار دارد .ایــن مســاله در ســطح تعریف جنس

پاســخ دادن بــه ایــن ســوال گام برداشــته اســت کــه آیا

ترنســجندر ،همیشــه یــک گام قبــل تــر از آن
و جنســیت قــرار میگیــرد .عمومــا افــراد ،واژه

ترنســجندر را ،در جایــی میــان دو جنســیت

پذیرفته شــده معنا میکنند و به مســائل پس از
شناسایی جنس سوم میپردازند.

یــک برســاخت فرهنگی تعریــف میکند .او در راســتای
هر جنس (بدن طبیعی) لزوما جنسیتی مشخص را در
پی دارد؟ یا این فرهنگ اســت که جنســیت را با تمامی

ارزشهــا و هنجارهایــش بــه بدنــی مشــخص نســبت

میدهــد .ایــن مســاله نه تنهــا در آثار جودیــت باتلر که

براســاس آنچــه در مطلــب ذیل بیــان میگردد،

در آثار بســیاری از دیگر نظریهپردازان نیز مطرح شــده.

قــرار دارد .در جایــی کــه ســوالی اساســی ایــن

مطــرح اســت (:انســان زن زاده نمیشــود ،بلکــه زن

هدف در مرحلهی پیشــینی تعریف جنس ســوم
تعریــف را بــه چالــش میکشــد ،ســوال (کــدام
جنس و کدام جنسیت؟) آیا اساسا جنسیت به
طور طبیعی معنا میابد یا صرفا نوعی برســاخت

فرهنگی است که به شکلی ریشهای در تمامی

تجارب روزمرهی ما خود را بازتولید میکند؟

آنچنان که جملهی معروفی از ســیمون دوبوار همچنان

میشود).

مــارگارت میــد ،براســاس کار میدانــی خــود در ســه

جامعــهی بومــی در گینهنو ،آرپشهــا ،موندوگومورها و
چامبولیهــا ،ایــن فرضیــه را مطــرح میســازد که الگوی

رفتار زنانه/مردانه (جنسیت)حاصل موقعیت بیولوژیک

اگر بتوان پاســخ مثبت به ســوال را اثبات کرد،

آنهــا نیســت بلکه بــا توجه به الگوهــای متفاوت زنانه/

زیــر ســوال میرود و از ایــن طریق ،میتوان ادعا

فرهنگــی اســت .در جامعــه آرپشهــا،

خاص بودگی و فراجنسیت بودگی ترنسجندرها
کــرد کــه پذیــرش آنهــا هیــچ گونــه تفاوتــی بــا

پذیرش سایرین ندارد .در این مطلب ،با استناد
بــه ســخنان جامعهشناســان و انسانشناســانی

مطــرح ،جنســیت بــه چالــش کشــیده میشــود

تــا مســاله (ترنســجندر بــودن)را (مســالهای کــه
بــه صــورت فرهنگــی و اجتماعــی در پــی تعریف
جنســیت مشــروع ســاخته شــده اســت) در یک

مرحله قبل از آن حل کند.

مردانه در این ســه جامعه ،این الگوها صرفا برســاختی

او شــاهد نوعــی رابطــه برابرگــرا در
میــان دو جنــس بــود و خصوصیاتــی

نظیــر مالیمــت ،آرام وحســاس بودن و
ســایر خصوصیــات نســبت داده شــده

بــه الگوی زنانه برســاخت شــده  ،را در
دو جنــس بــه صــورت مشــترک و برابــر

مشــاهده میکند .درمقابل ،در جامعه
موندوگومورهــا ،او نوعــی اشــتراک در

در آغــاز نیاز اســت تعریف جنس و جنســیت را

خصوصیاتی چون خشــونت ،فردگرایی

واژه دچــار ابهــام نگردد .جودیت باتلر در کتاب

داده شــده بــه جنســیت مردانه اســت

از یکدیگــر مجــزا کرد تا مخاطب در فهم این دو

آشــفتگی جنســیت ( )1990جنــس را بــه عنــوان
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و بیاحساســی که خصوصیاتی نسبت
مشاهدهمیکند .اما نتایج مشاهدات

در جامعــه چامبولیهــا بســیار حائز اهمیت اســت ،او

میکنــد .ایــن اجراگــری در بعــد عمل و اجــرای الگوها

است .اما این تفاوت درست برخالف الگویی که ما به

لبــاس زنانه پوشــیده یا با زنی کــه لباس مردانه به تن

شاهد نوعی تفاوت در رفتار زنان و مردان این جامعه

رفتــار زنانه/مردانه نســبت دادهایم ،میباشــد .در این

جامعــه مــردان ،بســیار حســاس و لطیــف هســتند که
بــه آرایــش و زیبایــی خود بها میدهنــد و در آن رقابت

میکنند .در مقابل ،زنان در این جامعه افرادی مستقل
با کار خارج از خانه هستند که درگیر رقابت و حسادت
با سایر زنان نیستند .نتایج تحقیقات میدانی مید ،به

راحتــی میتوانــد فرضیــهی برســاخت بــودن جنســیت
و ایــن گــزاره را کــه خصوصیــات نســبت داده شــده به

یــک جنس به شــرایط فرهنگــی و اجتماعی آن جامعه
بازمیگردد را اثبات کند .در نتیجه نســبت دادن یک

جنســیت مشــخص ،به بدنی مشخص چیزی جز یک

نســبت یا ارزشگذاری فرهنگی ساخته شده ،نیست.

زیرا بدن ،نمیتواند تعلق زیستشــناختی را مشخص
نمایــد ،لــو برتــون نویرهــا را در ایــن بــاب مثــال میزند
که در بین آنها فقط کســانی را میتوان زن دانســت

کــه فرزنــدی بــه دنیــا آورده باشــد .اگــر در تشــخیص
جنســیت ،بــدن و شــکل آن معیار و مالک قــرار گیرد،
بــه راحتــی میتــوان بــا بحــث مبــدل پوشــی ()drag

کــه باتلــر مطــرح میســازد ،تجربــه بــدن را بــه چالــش
کشــید .جنســیت اساســا با اجراگری خود را برســاخت

قرار گرفته اســت .اگر شــما با مردی مواجه شــوید که

دارد روبــرو شــوید ،تصورتــان آن اســت کــه بــه راحتی
میتوانید واقعیت آن جنس را تشــخیص دهید .شما
دو مشــاهده داریــد  :بدنــی مردانــه و لباســی زنانه (یا

بالعکــس) .کــه یکــی از آنهــارا واقعیــت آن جنــس

میدانیــد و گمــان میکنیــد توانســتهاید واقعیــت را از
روی بــدن ،تشــخیص دهیــد و بعــد دیگــر مشــاهده را

تصنع ،بازی یا کذب میدانید .و این شناختی طبیعی

شــده مبتنی بر اســتنتاجات فرهنگی اســت .حال اگر
با بدنی مواجه شــوید که به درســتی نتوانید جنسیتی
مشــخص بــه آن نســبت دهیــد ،بدنــی کــه در مرحله

قبــل از عمل تغییر جنســیت ،یــا در حین عمل یا پس

از آن قرار گرفته باشد .در این لحظه دستهبندیهای
جنســیتی دچار نوســان میشوند و این نوسان ،تجربه
بدنی را به چالش میکشد .در نتیجه نوع رابطه با بدن

و سازماندهی این رابطه ،به نقل از بودریار در جامعه
مصرفی ،بازتاب شــیوه سازماندهی روابط با چیزها و
روابط اجتماعی اســت زیرا منزلت بدن امری فرهنگی

اســت .برخــی نظریهپــردازان ،ماننــد فدریچــی پــا را از
فرهنــگ فراتــر گذاشــته و بــا تکیه بر واقعیــت تاریخی
رخ داده در جامعهســرمایه داری کــه هویــت جنســی
را بــه حامــل عملکردهــای کاری ویژهای بدل ســاخته،

جنســیت را نــه یک واقعیت فرهنگــی صرف ،بلکه آن

را ویژگــی مناســبات طبقاتــی دانســت .او جنســیت و
عملکردهــا یــا الگوهــای طبیعی فرض شــده بــرای هر
یک از دوگانههای جنسیتی مرد/زن را حاصل منفعت
سرمایهداری و تالش آن برای بازتولید خود میپندارد.

پس از ســاخته شــدن آنچه ما جنسیت میپنداریم و

شامل الگوهای مختلف به هر بدن نسبت میدهیم،

به سادگی نمیتوانست دوام یابد .جنسیت ،ملزومات
اســتحکام بخشــی را نیاز داشــت تا بتواند خود را زنده

نگاه دارد .یکی از سادهترین و اساسیترین روشهای
آن ،کنش جنسی هنجارین است که باعث استحکام

جنســیت هنجارین میباشــد به طور مثال کســی یک
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زن اســت کــه در چارچــوب الگوهایی که از او

در پایــان الزم بــه ذکــر نکتــه ای اساســی اســت ،کــه

ناهنجــار جنســی ،اســتواری جنســیت را بــه

عملــی و انتقــادی به ســوال باتلر باشــد :چگونــه باید بر

انتظــار مــیرود عمــل کند .عمومــا کنشهای
چالــش میکشــد کــه یکــی از بدیهیتریــن
مثالهای آن ،ســبک رفتار و لباس پوشــیدن

ترنســجندرها میباشــد کــه آشــکارا بــا بدنــی

تــاش مــا بایــد همــواره معطــوف بــه یافتــن پاســخی
قیــود ریختشناســانهی ایــدهآل تحمیــل شــده بر بشــر
بازاندیشــی نماییــم تــا اینچنین کســانی کــه نمیتوانند

خــود را بــا هنجارهــا مطابقــت دهند به مــرگ در زندگی

کــه بــه نمایــش میگذارنــد در تضــاد اســت.

محکوم نشوند؟

اســتحکام میبخشد ،مسئله سلسله مراتب

منابع:

مســئلهی مهم دیگری که آشکارا جنسیت را
جنســی اســت .بــه گونــهای کــه آشــفتگی در
تعیین جنســیت بــه راحتی میتوانــد نابرابری

جنســی را بــه چالــش بکشــد .بــه نوعــی
جنسیت ،خود موجب جنسیت میشود.

الزم است به نتایج مشروعیت بخشی صرفا

بــه نــوع خاصــی از بــدن و رفتــار جنســی بــه

-1باتلر ،جودیت ( ،)1385آشفتگی جنسیتی ،ترجمه امین

قضایی ،نشر مجله شعر

-2بودریار ،ژان( ،)1397جامعهی مصرفی ،ترجمه پیروز ایزدی،

نشر ثالث

-3لــو برتون ،داوید( ،)1398جامعهشناســی بدن ،ترجمه ناصر

فکوهی ،نشر ثالث

-4فکوهــی ،ناصــر( ،)1390تاریــخ اندیشــه و نظریههــای

عنوان جنســیت ،پرداخته شــود .زیرا همواره

انسانشناسی ،نشر نی

دارد که توســط برخــی گفتمانهای حقیقت،

انباشت بدوی ،ترجمه مهدی صابری ،نشر چشمه

کنشها و امکانات جنســیتی بســیاری وجود
مشــروعیت زدایــی و محــدود شــدهاند .ایــن

محدودیــت و مشــروعیتزدایی ،نوعــی
آشــفتگی در تعییــن جنســیت را بــه همــراه

دارد و در پی آن ترس از دست دادن جایگاه
در دوگانه هویتی جنســیت و ســردرگمی فرد

در تشــخیص اینکــه او چــه کســی اســت؟

بحــران هســتی شــناختی گســتردهای ایجــاد

خواهد کرد .اندام جنســی هر فرد ،بیشترین

همبســتگی را با "مــن" دارد و به همین دلیل
رویارویــی بــا بحرانــی در ارتبــاط بــا آن ماننــد
آنکه شــخص خودش را در جنسیتی مخالف
بــا انــدام جنســیاش شناســایی کنــد ،ممکن

اســت شــخصیت فرد را دچار آسیب کند .به
نقــل از فرانــک ،تحمیــل جنســیت به کســی،

چه براساس اندام جنسیاش و چه براساس
غیراز آن ،نوعی آزار است .درواقع آزارجنسی
ممکــن اســت در ایــن باشــد کــه کســی در
جنسیت خاصی ساخته و تربیت شود.
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-5فدریچــی ،ســیلویا( ،)1397کالیبــان و ســاحره :زنــان ،بدن و
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میخواهم خودم باشم
یگانه چرخی نصرت آبادی -فاطمه درخشان فر

کارشناسی  98علوم اجتماعی

هرساله تعداد زیادی نوزاد دختر و پسر در
جــای جای این جهــان پا به عرصه ی وجود
مــی گذارنــد کــه از هــر 100هزار نــوزاد ،یک
نوزاد ترنس سکشــوال است؛ یعنی هویت
جنســیتی آنان با جنســیت که هنگام تولد
بــه آن اطــاق مــی شــوند (دختــر یــا پســر)
متفاوت است.

تابو شکنی ...
هــر اجتماعــی متشــکل از ســازمانهای
مختلــف رســمی و غیررســمی اســت کــه
اعضــای آن ســعی بــر ســازگار شــدن و
ســازگار ماندن با هنجارها ،ارزشها و عقاید
اساســی آن دارنــد .یکــی از ایــن ســازمانها
 ،ســازمان غیررســمی خانــواده اســت کــه
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .یکــی از
هنجارهــا و ارزشــهای اساســی کــه غالبا در
ساخت خانواده ها ،خصوصا خانواده های
ســنتی ایرانــی وجــود دارد؛ دختــر یــا پســر
بودن فرزندانشان است .در چنین بافت و
ســاخت فرهنگی ،هنگامی که خانواده ای
متوجه می شــود کــه فرزند آنها یک ترنس
است برای عدم تابوشکنی ،سعی می کند
نشریه ی سکوت شماره دوم | 10

که به فرزند ترنس خود بقبوالنند که تناقضی بین هویت

ای هــم بــه حضور یافتن در جمع های خانوادگی که به

جنســی و جنســیت کــه تــو را بــا آن مــی شناســند و به آن

ظاهر مطابق جنسیت آن ها است ،ندارند.

اطــاق مــی شــوی ،وجــود نــدارد و بایــد مطابــق جنســیت

ضعف یک ترنس سکشوال ناشی از ضعف ساختاری

خــودت عمــل کنــی نــه احساســات و هویتــی که تــو آن را

شــاید بتــوان آغــاز مشــکالت اساســی یــک ترنــس در

واقعی می پنداری ! ...؟ و این تازه آغاز ماجراست ...

ایــران کــه بر اســاس آمارهای منتشــر شــده ســهم آنان
از جمعیــت کل ایرانــی ها 1500نفر اســت را از آن جایی

اجبار به پذیرش جنسیت

دانست که وقتی توسط روان شناسان و پزشکان ترنس

همانطــور کــه مــی دانیــم ترنــس سکشــوال هــا از همــان

بــودن یــک فرد مشــخص مــی شــود ،قانون تنهــا مجوز

مراحــل اولیه شــکل گیری شخصیتشــان عالیقی متفاوت

تغییر جنسیت او را بدون هیچ حمایت مالی صادر می

و بــه ظاهــر متناقضــی بــا جنســیت خــود دارنــد و خانواده

کنــد؛ درحالیکــه بســیاری از آن هــا بــه علت مشــکالت

هــای آنهــا معمــوال ترنــس بــودن فرزندشــان را از انتخــاب

مالــی ،تــوان پرداخــت هزینه های عمل خــود را ندارند.

اســباب بــازی ،لبــاس ،رنــگ و  ...جنــس مخالف ،توســط

اگر حاکمیت تدابیری مانند دادن وام های بدون ســود

فرزندشان ،درمی یابند .اما در مرحله اول سعی می کنند

بــه ترنــس ها برای درمان خود ،ایجــاد قوانینی مبنی بر

تــا بــه فرزنــد خــود تلقیــن کننــد که تــو همانی هســتی که

پذیرش ترنس ها توسط اعضای جامعه و برخورد جدی

جنسیتت می گوید و در این راه گاهی کودک خود را مورد

با مجرمین و  ...می اندیشید؛ به احتمال زیاد خانواده

ضرب و شتم و تنبیه روحی و روانی قرار می دهند تا شاید

هایی که در چنین فضای فرهنگی ،فرهنگ پذیر شــده

موثر واقع شود و از برچسب خوردن توسط خویشاوندان،

بودند ،از داشــتن فرزند ترنس خود احســاس شــرم و یا

دوستان و  ...جلوگیری کنند ،اما این اقدامات آنها شاید

بهتر است بگوییم احساس تابوشکنی نمی کردند ...

باعــث اقنــاع شــدن کــودکان تا پایــان دوران کودکی ســوم
آنــان (یعنــی دوازده سالگی)شــود اما هر چقــدر که فرایند
رشــد آنها کامل تر می شــود ،بیشتر به شکاف عمیقی که
بین هویت جنسی و جنسیتی که به آن اطالق می شوند
پــی مــی برنــد و درصورتی که نتوانند خانــواده خود را قانع
کنند که یک ترنس هســتند؛ غالبا ً به مصرف مواد مخدر

روی مــی آورنــد ،خانه و خانواده خود را ترک می کنند و یا
با خودکشی به زندگی خود پایان می دهند.
البته این نکته گفتنی اســت که در مقابل چنین خانواده
هایــی ،خانواده هایی هســتند که هــر چند پذیرش ترنس
بودن فرزندشان در ابتدا برایشان دشوار است؛ اما سعی
مــی کنند با کســب کــردن آگاهی درباره ویژگی ها ،عالیق
 ،نیازهــا و  ...فرزنــد خــود به عنوان یک ترنس ،از آســیب

هایــی کــه ممکن اســت از طــرف اعضای جامعــه خصوصا ً
خویشــاوندان ،بــه فرزنــد آنان وارد شــود جلوگیــری کنند.
زیــرا ترنــس ها غالبا ًدر جمع هــای خانوادگی که با هویت

اصلــی آن هــا ســازگاری دارد پذیرفتــه نمی شــوند و عالقه
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سهم من از جامعه؟!

یگانه چرخی نصرت آبادی -فاطمه درخشان
فر کارشناسی  98علوم اجتماعی
اساســا ًجنســیت یــک مفهوم اجتماعی اســت

موقعیت تحمیل شده

کــه بــا انواع ادراکات و برســاخت هــای فرهنگی

همــه ی افــراد جامعــه ،چــه مــرد و چــه زن،

کــه یــک فــرد در فرآینــد اجتماعــی شــدنش در

این خصوصیات و ویژگی ها در جامعه شناخته

لحنی صحبت کند ،چه اســتایلی داشته باشد،

دو جنسیت زن و مرد قرار دارند.

 .در چنیــن وضعیتــی ،هنگامــی کــه یک ترنس

به رو می شوید ،اولین تشخیص تان زن یا مرد

نــدارد؛ دچــار نوعــی تناقض می شــود زیرا نمی

محض بیان می کنید ».بر این اساس می توان

احســاس درونــی خــود دســت بــه عمــل بزنــد و

زن یا مرد کامل درنظر می گیرند؛ دشوار است

برســاخت هــای اجتماعــی کــه بــا جنســیت او

بــه عقیده باتلر « انســان ها بــه گونه ای ایفای

پذیرفته شود.

طریق تقلید فرامین فرهنگ و سنت ها ،فرا می

و البتــه روان شــناختی همــراه اســت .ادراکاتــی

خصوصیــات و ویژگــی هــای خاصی دارنــد که با

مــی یابــد کــه به علــت زن یا مــرد بودنش با چه

می شــوند اما ترنس سکشــوال ها همواره بین

چــه احساســاتی را بــروز دهــد یا نابــود کند و...

طبق گفته فروید  « :وقتی با انسان دیگری رو

کــه احساســاتش با جنســیتش قابلیــت انطباق

بودن طرف مقابل تان است و این را با اطمینان

دانــد برحســب شــناخت پیشــین اش مطابق با

گفــت پذیــرش ترنس ها برای افرادی که خود را

طــرد شــدن اجتماعی را به جــان بخرد یا مطابق

و این سرآغاز مشکل ترنس ها می شود.

تطابق دارد عمل کند تا از سوی اعضای جامعه

نقش می کنند که گویی زن یا مرد هستند و از

گیرند که بدن ،رفتار ،پوشش ،راه رفتن و سخن
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گفتــن شــان را آداب منــد کنند .اگر روی ســطح

افــراد جامعــه ،تمســخر ،تحقیــر ،پوزخنــد ،طرد

به نمایش بگذارند ،خویشتن جنسیتی حقیقی

شغلی مواجه اند.

بدن شــان مشــخصه های مردانگی و زنانگی را
خــود را آشــکار مــی کننــد در غیــر ایــن صــورت،

رفتارهــای مغایــر ایــن وضعیــت یعنــی پوشــیدن
لبــاس مخالــف ،ادا هــا و رفتار های مغایر ،مهم

شــدن و عــدم پذیــرش در گــروه هــا و ناامنــی
ناامنــی شــغلی یکــی از اساســی تریــن دغدغــه

هــای افــراد ترنــس سکشــوال اســت .معمــوال ً
ایــن افــراد به دلیل شــرایط به ظاهــر خاصی که

تریــن روش خلــق آشــفتگی ،تناقــض و واژگونی
جنســیت است ».بر این اســاس ،معموال ً افراد

عالقه و متناسب با رشته تحصیلی خود روبه رو

کنند تا تصویری از خود نشان دهند که مطابق

آنهــا ،با بــی احترامی هــا وپیشــنهادات انحرافی

جامعــه ،هنــگام ایفــای نقــش خــود تــاش مــی
بــا هنجارهــای حاکــم در زمینــه کنــش همســو
باشــد تا مورد هجوم فشــارهای مســتقیم و غیر
مستقیم ( به جرم تفاوت داشتن ) قرار نگیرند.

دارنــد؛ بــا موانعــی برای رســیدن به شــغل مورد
هســتند؛ زیرا غالبا با آشــکار شدن ترنس بودن

همــکاران یــا رؤســا خــود روبــه رو می شــوند ،بر

همیــن اســاس بــا ترس آشــکار کردن یا آشــکار
شدن هویت خود در محل کار مواجه اند.

ناآگاهــی افراد جامعه و کلیشــه هــای فرهنگی

یکــی دیگــر از دغدغــه هــای اساســی کــه یــک

سکشــوال هــا ،افــراد منحــرف و مجرم شــناخته

مواجه است ،عدم پذیرش آن ها در گروه های

و تعصبــات بــی اســاس ،باعــث شــده تــا ترنس
شــوند و بــه عنــوان موجــودی اضافــی و منحرف

جنســی شــناخته شــوند .و افــراد جامعــه با طرز
نــگاه و کنایــه هــای خــود ،باعث آزردگــی و طرد

اجتماعــی آن هــا مــی شــوند .همــان طــور کــه
گارفینــکل در نظریــه برســاخت جنســیت مــی
گویــد «:افراد با هویت های دو جنســیتی ،باید
بیاموزند برای نشــان دادن هویت اصلی خود و

پذیرش از ســوی دیگران ،عــاوه بر این که باید

از لحاظ ظاهری شــبیه جنســیت مقابل باشند،
ضــروری اســت کــه رفتارهــا و اعمــال جنســیت

طرف مقابل را هم یاد بگیرند و انجام بدهند تا
بدیــن طریــق ،جامعه آن ها را با هویت جنســی

جدید بپذیرد ،در غیر این صورت با تبعات طرد
شدن مواجه می شوند».

من هم حق عادی زیستن دارم...

ترنــس سکشــوال در طــول زندگــی خــود بــا آن
دوســتانه است ،در اکثر مواقع حتی اگر توسط

گروهی پذیرفته شــوند به دلیل احســاس ترحم

ســایر اعضا نســبت به او بوده اســت نه پذیرش
آن ها به صورت یک فرد عادی و طبیعی.

وجود این گونه مشکالت در زندگی یک ترنس

کــه افــراد جامعه ســهم قابــل توجهی در شــکل

گیــری و ادامــه دادن آن دارنــد؛ ســبب انــزوا و
در نتیجه افســردگی یک ترنس می شود که در
بعضی موارد با خودکشــی بــه زندگی خود پایان
می دهد . ...

مبحــوس شــدن ترنس ها در ضعف ســاختاری

جامعه

برای از بین بردن این گونه مشکالت و دغدغه

هــای ترنــس سکشــوال هــا ،بهتریــن راه حــل،
رســانه هــا ( صــدا و ســیما و  ) ...و آمــوزش و

پرورش هستند.

ترنــس سکشــوال هــا در طــول حیــات خــود بــا

رســانه هــا مــی تواننــد با ســاختن برنامــه هایی

افــراد جامعــه ،ترحم بیــش از حد افــراد ،به کار

موضــوع که ایــن افراد منحرف اخالقی نیســتند

دغدغه ها و مشــکالتی مثل ؛ نگاه های خاص
بردن الفاظ نامناســب نســبت به آن ها توســط

دربــاره ترنــس سکشــوال ها و نشــان دادن این

و آن هــا هــم مانند ســایر افراد جامعه ،یک فرد
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عادی هستند ،دید جامعه را نسبت به ترنس سکشوال

هــا تغییــر بدهند تا آن ها هم بتوانند مانند ســایر افراد
جامعــه بــه راحتــی زندگــی کننــد .همچنیــن آمــوزش و

پــرورش هــم ،با آمــوزش کامل بــه دانش آمــوزان( این

کــه بــه غیــر از زن کامل و مرد کامل ،فرد دیگری به نام
ترنــس وجــود دارد و ایــن امــر کامــا ًعادی اســت ).می
توانند در بهبود وضع ترنس سکشوال ها کمک کنند.

امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه رســانه هــای جمعــی و

آمــوزش و پــرورش اقدامــی مؤثــر بــرای بهبــود ترنس ها
انجام نداده اند ! ...؟!

بســیاری از ترنس ها به علت ســنگین بود هزینه های

درمانشــان ،مجبورنــد تــا پایــان عمــر خــود هــواره یــک

ترنس باشــند پس با اصالح ســاختاری جامعه (که یکی

از اساســی تریــن راه هــا فرهنگ ســازی درســت در این
زمینه است) می توان شرایط را برای زیست عادی آنها
فراهم کرد .به امید آن روز ...

نشریه ی سکوت شماره دوم | 14

مصاحبه کوتاه

(تفاوت را طرد نکنید ،بپذیرید)
حدیث صابری کارشناسی  98علوم اجتماعی

من امین (نام محرمانه) هستم وقتی  ۲۱ساله بودم متوجه شدم
ترنسم؛ برای خانوادهام پذیرش این موضوع خیلی سخت بود اما
چارهای هم جز کنار اومدن با این موضوع نداشنت؛ اما برای خودم
اونقدر سخت نبود چون از بچگی میخواستم رشایطم هر چه زودتر
عوض بشه.

به افرادی که متوجه ترنس بودنشون میشن پیشنهاد میکنم که
اگه قصد تغییر جنسیت دارن حتام خوب تحقیق کنن و بیگدار
به آب نزنن چون این راه برگشتی نداره و وقتی مطمعن شدن
بهرته خانوادهها حتام حامیتشون کنن نه اینکه ازخانواده طرد
بشن...
میتونم بگم خداروشکر امروز برخورد جامعه نسبت به ۱۴سال پیش
خیلی بهرتشده و مردم بهرت این موضوع رو میپذیرن اما باز هم
بایدمردم وجامعه رو آگاهرت کرد!
دغدغهی االن من اینه که خانوادهها حتام فرزندانشونو از کودکی
زیرنظر داشته بشن و وقتی متوجه شدن فرزندشون مشکل داره
دنبال راه حل باشن نه اینکه منکر رفتارهای فرزندشون بشن و به
سمتی که خودشون دوست دارن فرزندشون رو به همون طرف
سوق بدن جون بعدها بیشرت دچار مشکل خواهند شد...

صحبتهای امین (نام محرمانه) رو خواندید؛ امین توانست تطبیق
جنسیت بدهد اما هستند دخرتان و پرسهایی که به خاطر انکار و
عدم پذیرش و ترس از طرد و ...منیتوانند عمل تغییر جنسیت را انجام
بدهند
مریم خاتون ملکآرا اولین فردی بود که بعد از انقالب توانست از
آیت الله خمینی (ره) فتوای تغییر جنسیت را بگیرد و بعد از آن
انجمن حامیت از بیامران مبتال به اختالالت هویت جنسی ایران را
تاسیس کند.
با اینکه سالهاست در کشورمان عمل تغییر جنسیت چه از نظر رشعی
و چه از نظر قانونی شناخته شده اما هنوز جامعه نپذیرفته است.
ترنس بودن ضعف نیست ،گناه نیست ،انحراف نیست؛فقط یک
تفاوت است.
تفاوتی که حل شدنی است.
اما جامعهی ما چگونه با تفاوتها رفتار میکند؟
رسکوبشان میکند؟ میپذیردشان؟ انکارشان میکند؟ و یا...؟!
ما هرچقدر هم در برابر تفاوتها مقاومت کنیم روزی باید آنها را
بپذیریم؛ اما چرا برای عدم پذیرش امری صحیح این چنین پافشاری
میکنیم؟
 | 15نشریه ی سکوت شماره دوم

نشریه ی سکوت شماره دوم | 16

اسیر در میانه ی زندان درون و زندان برساخته ی برون

نفیسه روشندل

کارشناسی  96علوم اجتماعی
هویت سرچشــمه معنا و تجربه برای مردم اســت

کــه بــر اســاس مجموعه بهم پیوســته ای از ویژگی

هــای فرهنگــی بــر منابــع معنایــی دیگــر اولویــت
داده مــی شــود از طرفــی نقــش هــا نیز بر اســاس

هنجــار هایــی تعریف میشــوند که ســاخته دســت
نهاد ها و ســازمان های جامعه هســتند اما هویت

در مقایســه بــا نقــش ،منبع معنایــی نیرومند تری

اســت چــرا کــه در برگیرنــده فراینــد های ســاختن

خویــش و فردیــت یافتــن اســت .درواقــع هویــت،
ســازمان دهنــده معنــا و نقــش ،ســازمان دهنــده
کارکرد هاســت در این میان جنس به مثابه یکی

از بنیــادی تریــن عناصــر هویتــی از آغــاز تــا پایــان
زندگــی همــراه انســان اســت .در خــال جامعــه

پذیــری افــراد الگــو های ادراکی ،عاطفــی و رفتاری
مربــوط بــه جنس خود را فــرا میگیرند حال در این
میــان ممکــن اســت فــردی از نظر زیســتی ویژگی

های یک جنس خاص را داشته باشد اما به لحاظ

روحی خود را به آن متعلق نداند و در واقع متوجه
شــود کــه در کالبــد اشــتباهی قــرار گرفتــه اســت.

ایــن افــراد بــه این دلیل که از چشــم داشــت های
متعــارف جنســیتی تخلــف و در ایفــای نقــش های

اجتماعــی ناســازگاری مــی کنند بــا تبعیض مواجه
شده و در انزوا قرار میگیرند از این رو به اعضای
جمعیتی آســیب پذیر مبدل شــده و در مقایسه با

سایر گروه های اجتماعی ،آسیب های اجتماعی-

روانــی بیشــتری را متحمــل مــی شــوند .رفتــار بــا

ایــن افــراد از عرصه هــای عمومی(فضای عمومی)

گرفتــه تــا عرصه هــای خصوصی(خانه و در محیط
خانواده)بعضا بی رحمانه است آنها در بهداشت،
مســکن ،تحصیالت ،شــغل ،قانون مهاجرت و هر

نــوع بوروکراســی کــه نتوانــد آنهــا را در گــروه هــای
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جنســیتی مردانــه یــا زنانــه قــرار دهد ،بــا تبعیض

ای امن را برای خود برگزینند تا از قضاوت های

کــه در جامعــه تنها بر جنس بیولوژیکی و اساســا

ایــن گــروه هنــوز هم نــه تنها برای مــردم عادی

مواجه می شوند .مسئله جایی نمود پیدا می کند

جنســیت زنانــه و مردانــه تاکید شــود درواقع این
جاســت که هویت جنســیتی و فردیت تراجنســی

هــا در معــرض خامــوش شــدن قــرار میگیــرد و
تراجنســیتی هــا جزئــی از جامعــه میشــوند کــه با
بیــرون انداختــن آنهــا از کانــون توجــه ،وجــود آنها
بــه حاشــیه رانــده شــده و بــه نوعی به زنــدان می

افتنــد ایــن زنــدان به دو صــورت می توانــد عنوان
شــود صــورت اول همــان کالبدی هســت که روح

افراد اشــتباها اسیر آن شده و صورت دوم همان
گوشــه ی امنــی اســت که افــراد به علــت انگ ها

و برچســب هــای موجود در جامعــه ،آن را ترجیح

مــی دهنــد .ســاخت زندان(کالبد اشــتباهی)برای
افــراد تراجنســیتی در وهلــه اول دســت خــود آنها
و یا هیچ فرد دیگری نیســت اما با گذر زمان این
ســاختار و افــراد یــک جامعــه هســتند کــه زنــدان

دوم را بــرای تراجنســیتی هــا ســاخته و آنهــا را بــه

ســوی انــزوای هــر چــه بیشــتر ســوق مــی دهنــد.
مســئله حائــز اهمیت این اســت که تراجنســیتی

ها اگر بخواهند از زندان درون رها شوند و تغییر
جنســیت دهند معموال با مشــکالت عدیده ای از

جمله عدم پذیرش هویت جنسیتی جدید از سوی
خانــواده ،همســاالن و اجتمــاع مواجه می شــوند

چرا که ترنس سکشوال ها در محدوده انتظارات
آموختــه شــده دیگر افراد جامعــه قرار نمی گیرند

ارزشی به دور باشند...

بلکــه بــرای جامعــه علمــی و دانشــگاهی نیــز

چنــدان آشــنا نیســتند و افــرادی کــه بــا ایــن
مقولــه آشــنایی دارنــد تابوی ســخن گفتن حول

ایــن موضــوع آن ها را دچار غفلت کرده اســت
بنــا بــر این بــرای کمک به رهایــی از زندان های
برســاخته بیرونــی بایــد از آنهــا حمایــت شــود و
وقتی نام حمایت به میان می آید ،این حمایت
باید ابعاد زیادی داشته باشد و شامل حمایت

فقهــی ،حمایــت قانونــی ،حمایت پزشــکی و از

همــه پر رنگ تر حمایــت خانوادگی و اجتماعی
باشــد چــرا که تراجنســیتی ها چیــز زیادی نمی

خواهنــد آن هــا تنها به دنبال یک زندگی عادی
مثــل همــه هســتند و از ایــن همــه ســرزنش،

داغ و ننــگ خســته انــد ...در نهایت این افراد،

پــس از گــذران یکی از ســختترین درمانهای
موجــود در طــب ،وقتی باالخره از زیر تیغ عمل
طوالنی چند ساعته جراحی بیرون می آیند  ،با

حضوری بدون تجربه ،شکننده و نو در اجتماع
همکالســی ،همســایه و همــکار شــما خواهنــد
شد در نظر داشته باشید که این درست لحظه
سنجش انسانیت شماست!
منابع:

فرهمنــد ،مهنــاز ،دانافــر ،فاطمــه ( )1396تحلیــل مشــکالت

فردي ـ اجتماعی تراجنســی ها ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در

و کســانی که خارج از این حیطه باشــند همچون

ایران ،دوره ششم ،شماره 4

یــدک کشــیدن انــگ و بدنامــی انــد اگر ایــن روند

ابعــاد بحــران هویــت جنســیتی مبتنی بــر رویکرد نظریــه زمینه ای،

وصلــه ناجــوری نگریســته می شــوند و محکوم به

فوالدیــان ،مجیــد ،بــرادران کاشــانی ،زهــرا ( )1397بررســی کیفی

ادامــه پیــدا کنــد تراجنســی هــا قربانیان ســاختار

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی ،سال چهارم ،شماره 15

های فکری حاکم بر تعامالت اجتماعی می شوند

و ایــن ســاختار هــا مــی تواند آنها را برای همیشــه

اســیر زنــدان درون (کالبــد) و یــا زنــدان برســاخته

بــرون کنــد بــه نحوی که مجبور می شــوند گوشــه
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کاستلز ،مانوئل ( )1380عصر اطالعات :اقصاد ،جامعه و فرهنگ،

ترجمه احد عقیلیان ،افشــین خاکباز ،حســن چاوشیان ،نشر طرح
نو

Subaltern identity of transgender: a .)2016( Sarada, p.v
perspective of indian society, International Journal of
)9.Iss( 4.Research –GRANTHAALAYAH, Vol

سید محمد مهدی واعظ موسوی
کارشناسیارشد  98علوم اجتماعی

تراجنسیتی یا ترنسکشوال در آینه دین
همانطــور کــه میدانیــم واژه تراجنســیتی بــه زن یــا

درباب عوامل زیستی و ژنتیکی ،یا وزن دهی به

و ظاهــری «کامــا» ماننــد دیگــر افــراد همجنــس

کســب فهمی اجمالی و ســاده از
صرفا به دنبال
ِ

مــردی اطالق میشــود کــه از نظر فیزیکی ،زیســتی
خــودش اســت امــا از نظــر «روحــی و شــخصیتی»،

ویژگیهــای جنســیت مخالفــش را دارد و همچــون
آنها احساس ،فکر و رفتار میکند؛ گویی در کالبد

متفاوتــی زاده شــده :زنــی در جســم مــرد و یا مردی
در کالبــد یــک زن( .بنابرایــن باید توجه داشــت که
محتوای نوشتهی حاضر افراد دوجنسه و بیناجنس

را در بر نمیگیرد).

علل محیطی و تربیتی در شکلگیری این پدیده،

رویکــرد عالمان دینی نســبت به تراجنســیتیها

(بــه عنــوان بخشــی از واقعیــت اجتماعــی ِ جهان

امــروز ) اســت (تاکیــد ایــن یادداشــت نیــز بــر
عالمان دینی مسلمان میباشد).

نزدیکتریــن واژه بــه مفهــوم ترنــس در ادبیــات
اســامی ،مفهــوم مُخَنَّــث (مــردی کــه شــبیه به
زنها رفتار میکند و میپوشــد و همچون آنها

از آنجا که موضوع این یادداشــت ،نگرش دین (به

گرایــش بــه مــردان دارد) اســت )4(.برخی آن را

اســت ،بنابرایــن بحــث دربــاب ماهیــت دقیــق ایــن

مــی برنــد )5(.همــواره رویکــردی طردآمیــز در

طــور دقیقتــر :عالمــان دینی) به پدیده تراجنســیت

پدیــده و علتهــای آن خــارج از قصد ،هدف و حتی
تــوان نویســنده اســت .و نگارنــده فــارغ از داوری

بــرای زنانــی کــه حاالت مردانــه دارند نیــز به کار
متون روایی نســبت به این دســته از افراد وجود

داشته است :سالم نکردن بر او ،دچار شدن او
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به لعنت خدا و رســول ،عذاب قوم او ،ممنوعیت

بعــد از جراحــی ،ضرورت این کار را نفی کرده و

او از خانه و.)6( ...

را دخالــت در خلقــت خــدا دانســته و بــرای آن

حضور در مســجد یا صف اول نماز ،بیرون کردن

معتقدنــد که نباید صورت بگیرد .برخی نیز آن

امــا نخســتین بــار از طریــق پیگیریهــای مرحــوم

حرمت قائلاند)9(.

سابق فریدون) بود که حکم مشهور امام خمینی

ضــرورت جایــز میدانســتند (ذیل دســته اول)،

مریــم خاتــون ملــکآرا (ترنــس مــرد به زن بــا نام
در سال  1364صادر شد و جراحی ِ تغییر جنسیت

برای این دسته از افراد (در صورت احراز شرایط)

تعــدادی از فقهایــی کــه این عمــل را در صورت

معتقدنــد از آنجــا که فرد جنســیتش به صورت

واقعــی تغییــر نمیکنــد (و گویــی صرفــا) امکان

بالاشکال اعالم شد و از این طریق تراجنسیتیها

زایایــی و بــاروری را از دســت میدهــد ،بایــد

دینی با تغییر جنســیت افراد ترنس موافق نبوده

رفتــار کنــد؛ کــه ایــن تکلیف در

تاحــدی رســمیت پیــدا کردنــد .امــا همــه عالمان
و عــدهای آن را حــرام میدانند .درواقع نگاه فقها

بــه تغییــر جنســیت بــه دو دســته کلــی ِ موافــق و
مخالف تقسیم میشود)7(.
عمل تغییر جنسیت

بعــد از عمــل نیــز بــه احــکام جنس ســابق خود
شــرایط پــس از جراحی عمال و
بــه احتمال زیاد مفاســد فردی
و اجتماعــی و دشــواریهای
بســیاری

درپــی

داشــت؛()10بنابراین

خواهــد
چنیــن

موافقــان :بــه طــور کلی فقهــای این دســته براین

عالمانــی نیــز درواقــع مخالــف

ثابت شــود شــخصی ترنس اســت ،جراحی تغییر

ترنــس
(فــرض کنیــد شــخصی
ِ
زن به مرد باشد ،براساس این

خودکشــی مــی داننــد یــا اینکــه اگر عمــل صورت

حجــاب داشــته باشــد ،ســهم

باورنــد کــه کــه اگــر (بــا کمــک نظــر متخصصــان)

جنســیت (در صورت ضرورت یــا اضطرار) برای او

جایــز میشــود .برخــی شــرط جایــز بــودن را خطر
نگیــرد ،منجــر بــه فعــل حــرام همجنسگرایانــه
بشــود )8(.مشــهورترین فقهــای ایــن دســته امام

خمینی و آیت هللا خامنهای هستند که نظرشان
مبنای عمل قوه قضاییه در کشورمان بوده است.

تغییــر

جنســیت

هســتند.

نــگاه ،او بعــد از جراحــی بایــد
االرثــش نصــف مــرد خواهــد
بــود و نمــی توانــد بــا یــک زن

ازدواج کنــد و اگــر ازدواج کرده
باشــد )کــه در ایــران امکانــش

مخالفــان :عــدهای دیگــر از فقهــا (کــه بــه نظــر

را دارد( ازدواجــش «از دیــد

را تشــکیل میدهنــد) بکلــی بــا انجــام ایــن عمــل

جنســی بــا همســر قانونــیاش حکــم رابطــه بــا

میرســد دســته بزرگتــری به نســبت گــروه قبلی
برای ترنسها مخالفت میکنند .برخی دلیل این
مخالفــت را واقعی نبودن جراحی تغییر جنســیت
در دنیای امروز و صوری بودن آن (عدم جایگزینی

اندام تناسلی واقعی و در نتیجه عقیم شدن فرد)

میداننــد و آن را مصداقــی از ضــرر بــه خویشــتن
و ناقــص ســازی خــود (فعــل حــرام) میخواننــد.

عدهای با اشــاره به پشــیمانی تعدادی از ترنسها
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ایــن عالمــان» باطــل دانســته میشــود و رابطه

همجنــس را خواهــد داشــت ).برخــی دیگــر از
فقهای این دســته نیز به دلیل واقعی ندانستن

ایــن جراحــی ،احکام شــخص خنثی یــا اخته را
برای فرد ِ عمل کرده قائل میشوند)11(.
پیش روی عالمان دینی
چالشهای
ِ

مــاک زن یــا مــرد بــودن ،در نــزد همــه فقهای

شــیعه ،نــه روان و شــخصیت فــرد ،بلکــه

نکــرده اســت را فراهــم نمیکننــد؛ و آن را

اولویــت انــدام جنســی) )12(.بنابراین حتی اگر
ِ

شخص تغییر جنسیت ندهد مجبور است زجر ِ
بــودن در بدنــی را که از خــود نمیداند و قواعد

ویژگیهــای ظاهــری و جســمانی اوســت (بــا
حکم ترنس بودن مرد یا زنی توسط متخصصین

تایید شود ،بازهم تا قبل از عمل تغییر جنسیت

نمیتوانــد بــه اقتضــای روانش رفتــار کند .مثال

اگــر مــردی باشــد در قالــب جنــس زن ،موظف

مصداقــی از «همجنسگرایــی» میداننــد .اگر

تحمیلــی بــر آن را تحمــل کنــد ،کــه ایــن امــر با
روح و هدف دین ناسازگار است (مگر تفسیری
سادیســتیک یا مرتاضانه از خدا و دین داشــته

مختص
اســت کــه بــه پوشــش و منــش فقهــی
ّ
زنــان تــن بدهد؛ تا زمانی کــه نوبت جراحیاش

اگر هم آن شــخص تغییر جنسیت داده باشد

مردانــه رفتــار کند (و در صورت

خویش رفتار کند که زندگی او را دشوارتر کرده

سربرســد و تغییــر جنســیت بدهــد و بتوانــد
تمایــل ،بــا زن دیگــری ازدواج

کند) )13(.یا اگر زنی باشــد در
قالب جنس مرد ،از نظر فقهی

نمیتواند قبل از جراحی مانند
زنــان پوشــش و آرایــش کنــد.
درصورتــی کــه بــه طــور کلــی،

یکــی از مراحــل الزم پیــش از
جراحــی تغییــر جنســیت ،آن

اســت که شخص مدتی مانند
جنســیت اصلی خود (برخالف

جنــس ظاهــری خویــش) رفتار
کنــد و درمحیطهــای مناســب
بــا آن حضور یابد تا به شــرایط

خــود پــس از عمــل جراحــی

عــادت کرده و مشــخص شــود

اصــا آیــا میتوانــد بــرای ادامه

زندگــی در قالــب جنس تغییــر یافته رفتار کند،

و تحمل روانی آن را دارد یا خیر  .درصورتی که

(در حــد دانش نویســنده) احکام فقهی موجود

اجازه چنین امری را نمیتوانند صادر کنند و در
این زمینه محدودیت وجود دارد.

باشیم).

از دیــد ایشــان بایــد بــه احــکام جنــس قبلــی
و نوعی نقض غرض است .گویی این دسته از
فقها آشــنایی کمی بــا واقعیت موجود ترنسها

داشته و نوعی ناکارآمدی ،ابهام ،محافظهکاری

یا عقبافتادگی در آرائشان مشاهده میشود.

بــه نظــر میرســد نگاه ایــن علما ریشــه در این

دیــدگاه دارد کــه :تراجنســیتی نوعــی بیماری یا

اختالل است که قابلیت درمان و پیشگیری به
روش «ذهنی و روانی» را داراســت( .همراســتا

با رویکرد روانشناســانی مثل جوزف نیکولوسی

کــه همجنسگرایی و تراجنســی بودن را ناشــی
از اختالل هویت جنسی و قابل پیشگیری و در
موارد زیادی درمانپذیر میدانند)( .)15درست

است که میتوان به شیوه رواندرمانی و بدون

میان جنس و هویت جنســیتی ِ برخی
جراحــی،
ِ

افراد همخوانی برقرار کرد (مانند مطالعه دکتر
ظهیرالدیــن و همــکاران )()16؛ امــا آیــا تمامــی

درمــان روانی را
ترنسهــا در هــر ســنی قابلیت
ِ
دارنــد؟ و اختــال هویتی ِ نهادینه شــده ،در هر
زمان و مکان و سنی درمانپذیر است؟ شواهد
نشان میدهد که پاسخ منفی است.

چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم ترنسهایــی در

اما چالش پیش روی مخالفان تغییر جنســیت

جامعــه هســتند که امــکان گذرانــدن دورههای

عمل تغییر جنســیت هســتند ،و از طرف دیگر

بــه شــهادت متخصصان بــر آنها اثرگــذار نبوده

از این شــدیدتر اســت :ایشان از طرفی مخالف
امکان رفع نیاز جنسی برای ترنسی که جراحی

رواندرمانی را ندارند ،و یا دورههای رواندرمانی

اســت و همچنــان بدن خود را اشــتباه دانســته
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همجنــس ظاهــری ِ خــود دارنــد
و گرایــش بــه
ِ
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ویکیپدیا  ،پاپ فرانسیس

پذیرشی برای اوجگرفتن
فاطمه عباس زاده
کارشناسی  98علوم اجتماعی

شاید در طول روز به افرادی برخورد کرده باشید که به نظرتان کمی
متفاوت بیایند
تراجنسی ها !!
تراجنسی ها اشخاصی هستند که تناقض هایی به طور طبیعی در
هویت جسمی و افکار و احساسات آنها شکل میگیرد این تضادها
بعضا ً در رفتار خصوصی و اجتماعی فرد کامال ً قابل مشاهده می باشد
و گاهی این دسته از افراد حتی در ظاهر تراجنسی بودن خود را نمایان
نمیکنند و در ذهن و فکر خود آن را پرورش می دهند .
این افراد را ترنسشکشوال یا تراجنسی می نامند که به تازگی در
جامعه کمی پذیرفته شده اند.
تا چندین سال قبل این افراد از سوی دیگران مورد نکوهش و سرکوب
شدید قرار می گرفتند  ،اما این پذیرفته شدن بدان معنا نیست که در
جامعه احساس امنیت و آرامش خاطر دارند ،زیرا برخی فرهنگ ها به
گونه ای هستند که درون خود جایی برای این افراد ندارند که موجب
آزار روحی آنها میشود چراکه تراجنسی ها عالقه شدیدی به طی کردن
مراحل تغییر و پیوستن به جنس مخالف را دارند که میتواند شامل؛
هورمون درمانی ،تغییر در رفتار اجتماعی ،پوشش و یا حتی تغییر
جنسیت باشد.
طبق آمار رسمی منتشر شده می توان به این نتیجه دست یافت که:
 )۱حدود نیم درصد جمعیت دوجنسه هستند
 )۲بیشتر از  ۱۰درصد دو جنسه ها طی سال های گذشته اقدام به
خودکشی کرده اند
 )۳ترنس ها دو برابر لزبین ها وگی ها اقدام به خود کشی کرده اند
 ۲۲ )۴تا  ۴۳درصد ترنس ها در طول زندگی تنها به خودکشی فکر
میکنند
و همچنین  ۲.۳ترنس های جوان دست به خودکشی زده اند
اینها مواردی از آمار های منتشر شده در جهان است که اینگونه به ما
یادآور میشود تا بیشتر به فکر این قشر از جامعه باشیم چرا که ترنس
ها از ما دور نیستند و در جامعه زندگی میکنند و در درجه اول باید
آنهارا پذیرفت.
تفاوت های خاص شخصیتی و روحی  ،از آنها افرادی زود رنج و حتی با
اعتماد به نفس کم به وجود می آورد
بهتر آن است تا نگاهمان را به این دسته از افراد تغییر دهیم و آنهارا
به عنوان جنس سوم برای حضور در اجتماع بپذیریم و آنهارا یاری
دهیم تا جایگاه خود را در جامعه بیابند و بال هایی برای آنها باشیم تا
اوج گیرند.
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از واقعیت کرونا تا احتماالت پساکرونا
مهدیه معدنی
کارشناسی  97علوم اجتماعی

در نوشــتار حاضــر ،قصــد داریــم پیرامــون تأثیــر تولیــد اعتماد کرده بــود .بنابراین طبیعتا ًمردمی

ارتباط میان ظرفیت حکمرانی و فرهنگ عمومی کــه بــه تجربــه دریافته باشــند حکومتشــان در
بر شــیوع ویروس کرونــا به طرح بحث بپردازیم .سیاســتهای پیشــین موفق عمل کــرده ،بر این

نکتهی اساســی ِ یادداشــت پیش رو ،این اســت باور خواهند بود که علیالقاعده احتماال ً توانایی

کــه در رونــد پیدایــش و شــیوع ویــروس کرونــا ،کنتــرل مســائل پیش رو و جــاری را نیز دارد .این
ظرفیــت حکمرانــی و فرهنــگ عمومــی ،و بهطور خوشــبینی و همراهــی عمومــی ،خــود میتوانــد

ویژهتــر جمعگرایــی و قانونمنــد بــودن ،تأثیــری بــه عاملــی در راســتای افزایش ضریــب موفقیت
تعیین کننده داشته است.

حکمرانــی یــا در واقــع اجــرای سیاســتهای

سیاستهای یک حکومت منجر شود.

چنانچــه در یــک جامعه ،ســختگیریهایی که از

اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه ،موفقیتش جانب حکومت مســتقر دیکته میشــود ،توسط

تابعی از سطح سرمایهی اجتماعی حکومت نزد مــردم پذیرفتــه شــود و مــورد رعایــت قــرار گیرد،

مــردم اســت .بنابرایــن به مــوازات اینکــه اعتماد همیــن پذیــرش و رعایــت باعــث خواهد شــد که

اجتماعــی مردم نســبت بــه تصمیمات سیاســی بحرانــی نظیــر شــیوع بیماری کرونا نیز در کشــور
یک حکومت افزایش پیدا کند ،ضریب موفقیت مذکور به شــکل بهتری از ســوی دســتگاه دولتی

سیاستها نیز افزایش مییابد .مطلبی تحلیلی مدیریت گردد .بالعکس در جوامعی که حکومت
در روزنامــهی دنیــای اقتصــاد ،پیامدهــای اتخــاذ در سیاستهای پیشین بیتدبیر و ناموفق بوده،

سیاســتهای اقتصــادی ِ ریاضتی ِ مشــابهی را در تولید عدم اعتماد نیز برای مردم کرده است .در

دو کشــور یونان و بلژیک مورد مقایســه قرار داد چنیــن جامعهای تجربه نشــان داده که بســیاری

و نشــان داد بــه رغــم اتخــاذ سیاســتی واحد تنها از اوقات ورود سیستم حکومتی به یک مسئله،
یکی از آن دو کشــور یعنی بلژیک با موفقیت به نــه تنهــا حــل آن را در پــی نداشــته بلکــه اوضاع

اهداف خود دست یافت .این سیاست در یونان را حادتــر نیــز نموده اســت .بنابراین یک حلقهی
شکســت خــورد و حتــی بــه آشــوبهای خیابانی واســط مهــم بیــن سیاســتها و نتیجــهی کــه
انجامید .بعضی محققین تفاوت این دو کشور را آنها در پی بیاورند ،ســطح ســرمایهی اجتماعی

در ســطح ســرمایهی اجتماعی و میزان اعتمادی حکومــت آنهــا نــزد مــردم اســت .هرچه ســطح

کــه مــردم به دســتگاه حاکمه داشــتند ،نســبت ســرمایهی اجتماعــی باالتر باشــد همراهی مردم
دادنــد .در بلژیــک تصمیمــات قبلــی حکومــت بــرای اجــرا سیاســتها بیشــتر و بنابراین ضریب
در مــورد مســائل مختلــف بــا موفقیــت همــراه موفقیت سیاستها فزونتر میشود؛ چراکه در

شــده بــود و ایــن کامیابــی در ذهــن شــهروندان ،مقولهی سیاستگذاری اجتماعی ،سیاستگذاران
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بــا مســائلی مواجهــه دارنــد که طــرف مقابلی که اجتماعــی» بــه دور هســتند .اعتمــاد عمومی به

سیاســتها بر او اعمال میشود اشیایی بیجان این دولتها پایین است.

و منفعــل نیســتند ،بلکــه مردمــی کنشــگرند که بــرای مواجهــهی کارآمــد با مــواردی مثــل بحران
معمــوال ً بــر اســاس انتخــاب عقالنــی تصمیــم کرونــا ،ضــرورت دارد کــه اعمــال اصالحاتــی

میگیرند که آیا باید مطابق میل سیاســتگذاران اساســی را بــا مدنظــر قــرار دادن مفاهیمی چون
و بــر اســاس پروتکلهای وضع شــده عمل کنند عدالــت و آزادی ،مــورد لحــاظ قــرار دهیــم تــا از
حیــث ســرمایهی اجتماعــی آمــادهی رویارویــی

یا خیر.

مــردم یکــی از ذینفعهــای جــدی در زمینــهی بــا وضعیتهــای بحرانــی مشــابهی در آینــده

تصمیمگیریهــای سیاســی و اجتماعیانــد و باشــیم .مقوالتــی نظیر عدم توجــه به مالحظات

اگــر نگرانیهــا ،مالحظــات و نقطهنظــرات آنهــا شهروندانی که سیاستها بر آن اعمال میشود
دیده نشــود ،طــوری برنامهریزی و عمل میکنند و فقدان شفافیت ،سبب آشفتگیهای ساختاری

کــه بســیاری اوقــات سیاســت و سیاســتگذار را در سیاســتگذاریها و از میان رفتن ســرمایهی
دور میزننــد .در ایــن صــورت ،حتــی چنانچــه اجتماعــی میشــود .عملکــرد قــوهی مجریــهی
سیاســتگذار ،سیاســت خوبــی در پیــش گرفتــه کنونی ایران در مواجهه با بحران کرونا ،مصداقی

باشــد ،همراهــی نکــردن عامــهی مــردم باعــث از آشفتگی در سیاستگذاری و تضییع سرمایهی

میشــود نتیجــهی مــورد نظــر محقــق نشــود .اجتماعــی اســت .سیاســتهای دولت ایــران در
در جامعهشناســی ،ایــن امــر را ذیــل مقولــهی زمینهی تعطیلیهای دیرهنگام و بازگشــاییهای

«پیشبینــی خــود تحقــق بخش» میتــوان مورد زودهنــگام و نیــز مواضــع متناقــض مســئوالن
بررسی قرار داد؛ در این معنا که مردم عطف به در ســطوح اســتانی و ملــی ،نمیتوانــد بــه ایجاد

ســوابق حکومتشــان و نظر به اینکه در گذشته سرمایهی اجتماعی برای ساختار حکمرانی ایران
سیاستهای سیاستگذارانشان مطلوب و مؤثر بیانجامــد .عصــر کرونــا ســرانجام تمام میشــود

نبــوده ،پیشبینــی میکننــد که سیاســت کنونی امــا بهتــر اســت بــرای جهــان پســاکرونا تدبیــری

نیــز ناموفــق عمــل کنــد و همین مســئله خود در اندیشــیده و در هــر دو بعــد ظرفیــت حکمرانی و

اثر عدم مشــارکت و همراهی مردم به شکســت فرهنگ ،برنامهریزیهایی جدی داشته باشیم.
سیاست مذکور منجر شود.
سیســتمهای

ســرمایهمحور

و

فردگــرا،

سیستمهایی هستند که هم بحرانآفریناند و هم
در حل بحرانها ناکارآمدند .این قسم نظامهای

اجتماعی ،زایش بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی

و زیســتمحیطی زیادی را موجب شــدهاند  .در

مقابــل سیســتمهای دولتمحــوری کــه خــود را
در برابــر نظام ســرمایهداری تعریــف میکنند نیز
عمومــا ًهمــان خصلتهــا و مضاف بــر آنها یک

خصلــت منفــی ِ بزرگ یعنــی تمامیتطلبی را دارا
هســتند .هر دوی این نظامها از مفهوم «دولت
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