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   - 2969 رضا،  میرزايی، حسین : سرشناسه
رضا  ايران/ حسین)تی.اس(ها در  من پنهان: وضعیت کلی بیماران تراجنسیتی : عنوان و نام پديدآور 

 میرزايی.

 .2996 ، تهران : آواي نور : مشخصات نشر 
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 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 وضعیت کلی بیماران تراجنسیتی )تی.اس( ها در ايران : عنوان ديگر 

 ها تراجنسیتی : موضوع 

 Transgender people : موضوع 

 ايران --ها  تراجنسیتی : موضوع 

 Transgender people -- Iran : موضوع 

 HQ66/92996 6م9م/  : رده بندي کنگره 
 986/666  : رده بندي ديويی 
 6196696 : شماره کتابشناسی ملی 
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         پیشگفتار
 

هداي   در همه سالهاي تدريسم در دانشگاههاي مختلف و درسهاي متعدددي کده در دوره  

ام که اين همده بدا    میزان عالقه و جديت ديدهدانشگاهی داشتم بندرت دانشجويی با اين 

سماجت و پشتکار زياد پیگیر مطلبدی باشدد کده ذهدنش را بخدود مشدغول داشدته و از        

ها تدالش   راههاي مختلف براي پاسخ دادن به سؤاالتی در زمینه تراجنسیتی و تراجنسیت

ر ايدن  هدايی کده د   کند: مطالعه هرآنچه در دسترس بوده، شرکت در کالسها و سدخنرانی 

نامه دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی،  شده، اصرار براي نگاشتن پايان زمینه برگزار می

نگاشتن مقاله براي ارائه مجالت علمی و باالخره، تألیف کتابی درباره زندگی کسدانی کده   

، "             مدن  پنهدان  "داراي اختالل هويت جنسیتی هستند. کتابی که پیش رو داريد با عندوان 

 اين جوان پر شور و پرتالش است.آخرين دستاورد 

به عنوان اسدتادي کده مسدبو بوجدود آمددن ايدن همده اشدتیاق و کشدش در ايدن           

ام، الجرم، هرگدز در ايدن سدالها     ها بوده دانشجوي جوان نسبت به مسايل ترنس سکسوال

 رهايم نکرد و نوشتن ديباچه بر کتاب حاضر را بر عهدۀ من نهاد. 

هدا و   و عالقه به يادگیري و به اشتراك گذاشتن يافتده  به پاس تقدير از اين همه شور

تجربیاتش بدا ديگدران، بدويژه بدا مدددکاران اجتمداعی و مشداوران و روانشناسدان، ايدن          

اي باشدد بدراي ايدن جدوان پرانگیدزه و تالشدگر،        پیشگفتار را تدوين کردم تا معرفی نامه

در جمد    کده نويسدنده   اي اسدت  چراکه محتواي کتاب به حد کافی بیانگر نکات ارزندده 

 آوري و تدوين و تألیف آن کوشیده است.

رضا میرزايی دانشجوي مدن در رشدته مدددکاري اجتمداعی در دانشدگاه       آقاي حسین

خوارزمی بود و در کالسهاي مختلفی ازجمله: مددکاري اجتماعی کار با گروه، توانبخشی 

کدرد. در يکدی از    گروههاي خاص و آسیو شناسی اجتماعی، با عالقده وافدر شدرکت مدی    

هاي کالسی با پديده اختالل هويت جنسیتی آشنا شد و از آن پدس، فکدر و ذکدرش     ترم

مطالعه روي اين گونه افراد براي شناخت مشکالت و مسدايل آندان در خانده و خدانواده و     

جامعه سنتی بود. در طول دوره کارشناسدی مدددکاري اجتمداعی دوبدار و در دو کدالس      

اي در  همین زمینه ارائده کدرد و بدا هدر کنفدرانس پرسشدهاي تدازه       متفاوت کنفرانسی در



شد و بیش از پیش جذب اين موضدوع و شدناخت مسدتقیم تعددادي از      ذهنش ايجاد می

 شد. افراد داراي اختالل هويت جنسیتی می

که واحدهاي درسی کارشناسی را به اتمام رساند نوبدت اخدذ واحدد     2998در بهمن 

پايان نامه تحصیلی بود که فرصت را غنیمت شمرده و مطالعه درسی با عنوان تحقیق در 

اش را نگاشت. سؤاالت زيدادي   خود را در همین زمینه ادامه داد و با نمره عالی پايان نامه

شدوند  تفداوت    ذهنش را احاطه کرده بود از جمله: افراد تراجنسیتی چرا بیمار تلقی مدی 

ی چیست  مشکالت و مسايل خداص ايدن   اساسی آنها با ساير افراد داراي مشکالت جنس

هاي يداريگر مانندد    گروه کدامند  پیامدهاي روانی/اجتماعی اين اختالل چیست  و حرفه

بايدد بده    توانند و مدی  مددکاري اجتماعی، روانشناسی و مشاوره و غیره چه خدماتی را می

 اين گروه از انسانها ارائه کنند 

اش تددوين و بدراي چداپ     پايان نامه تحصیلیاي از محتواي  مدتها تالش کرد تا مقاله

در يکی از نشريات علمی/دانشگاهی بفرستد که در نهايت، تأيیديه چاپ را دريافدت کدرد.   

 اش را براي تألیف کتاب حاضر افزون کرد. و همین امر انگیزه

عندوان   خوشوقتم که نقشی هرچند اندك در ترغیو اين جدوان تالشدگر داشدته و بده    

در  "             مدن  پنهدان  "حد امکان در کنارش بودم تا کتداب حاضدر بدا عندوان      استاد راهنما تا

هاي  جهت آگاه سازي جامعه و توانمند سازي و امید دادن به اين قشر نیازمند به حمايت

 اجتماعی و ساير خدمات مورد نیاز براي افراد جامعه به چاپ برسد.

 

 دکتر انور صمدي راد

 1397اردیبهشت  -تهران

 

 

 

 



      مقدمه
 

                                                                                         بحث در مورد رفتارهاي جنسی انسان همیشه اندك بوده است و به ويژه در کشدور مدا بده دلیدل     

                                             شدود و ايدن موضدوع همچندان تدابو اسدت.                                                     مسائل فرهنگی کمتر به مسايل جنسی پرداخته مدی 

                                                                              ي جنسی نیز همچون غرايز طبیعی ديگر انسدان اسدت و تعیدین مدرز بدین مدوارد                    هرچند غريزه

                      بحث علمی نیاز دارد.                         طبیعی و انحرافی آن به

                                                       يکی از اختالالت هويت جنسی است که خصوصیات اصلی آن احسداس        جنسی       خواهی   ل ي   تبد

                                                                                        ناراحتی و نارضايتی عمیق و دائم در مورد جنسیت معین شدده و فیزيولوژيدك شدخ  و اعتقداد     

                                            )عکس آنچده کده اعیداي تناسدلی ظداهري و                                                شديد به متعلق بودن به گروه جنس مخالف است

                               وال بدا انددام ظداهري خدود        سد  ک س                      خواه جنسی يا تدرانس    ل ي             دهد(. فرد تبد              ه او نشان می       طبیعی ب

                   ل خدود دارد، بده      بد                      عنوان فردي از جنس مقا                                            احساس غريبی کرده و میل شديدي براي زيستن به

                                آيد تا هر چه بیشدتر بدا جدنس                      تناسلی خود بر می     هاي                                    حدي که در پی تغییر دادن ظاهر و اندام

                                                طور ذاتی از نظدر جنسدیت متفداوت از آن چیدزي                                 کند. اين اعتقاد که آنها به                  مقابل مطابقت پیدا 

                                    شدود تدا سدعی نمايندد خدار  از                                                                 هستند که از نظر زيستی و ظاهري به آنها اعطا شده، باعث مدی 

                                                              پوشدی و يدا تغییرجنسدیت زنددگی نمايندد. بندابراين، بدا                  ي مبددل                           هويت جنسی خود به وسدیله 

                                   شوند. اين موان  و حصدارها منداب                               خانوادگی فراوانی مواجه می                       هاي اجتماعی، قانونی و         محدوديت

                        ها و مشکالت روحی فراوانی                                                                   فزاينده و مستمري از ناکامی فرد را به دنبال دارند و باعث ناهنجاري

  .    شوند            در آنها می

                                           هدداي متفدداوتی همچددون نارضددايتی جنسددی،                                                  ايددن اصددطال  در ادبیددات علمددی در قالددو واژه

           مالل جنسی،                                         ، گذر جنسی، جابجايی جنسی، دگرجنس خواهی،  تی      ا جنسی             خواه جنسی، تر   ل ي   تبد

            طور مکرر از               کتاب حاضر به                                                         دگرجنس باوري يا جنس گذري ترجمه شده است. با وجود اينکه در 

                                              شدوم از ديدد نگارندده هدیا تفداوتی بدین                       ، اما متذکر می                                عناوين مختلف فوق استفاده شده است

     است.     لفظ                 ً         از اين موارد صرفاً بازي با                                  اصطالحات فوق نیست و استعمال هر يك 

       سدال،     9                                                     )تی. اس( هدا از بددو شدناخت خدود از سدنین زيدر                                   افراد مبتال به اختالل جنسیتی

                گونده اختاللدی                               دهند و با وجود اينکه هدیا                                  هاي جنس مخالف را از خود بروز می                 رفتارها و گرايش

      اندد                           کالبدي اشتباه متولد شده        کنند در                    طور عمیق احساس می         شود، به                        در جسم آنها مشاهده نمی

                                              و جنسیت حقیقی آنها با آنچه هستند، متفاوت است.

                            هداي دخترانده دارندد، از                                               هاي داراي اين اختالل گرايش به انجام بدازي      بچه                 بدين ترتیو، پسر

          هاي داراي      بچه            دهند. دختر                                                    هاي پسرانه متنفرند و رفتاري دخترانه از خود بروز می             پوشیدن لباس



                         هداي دخترانده امتنداع                                                                   نیز حرکات و رفتارهاي پسرانه دارند و از انجام کارهدا و بدازي            اين اختالل 

      کنند.    می

      هداي                                                                                           اين در حالی است که خانواده و جامعده همدواره از ايدن کودکدان انتظدار دارندد، نقدش       

                                                                                          متناسو با جنسیت خود را بپذيرند و آنها را به خاطر انجام حرکدات و رفتارهداي جدنس مخدالف     

      هداي                                                        دهند. اين فشارهاي بیرونی و تیدادهاي دروندی بحدران                       و تحت فشار قرار می            سرزنش کرده

                                                رفتن سن بیمداران داراي اخدتالل هويدت جنسدی و         اال          آورد. با ب                              شديدي را در بیمار به وجود می

                       شوند و در دوران بلدوغ         تر می               ها بسیار مخرب                                                  همزمان با ورود آنها به مدرسه و اجتماع، اين بحران

     طوري          رسد. به                                  هاي ناشی از بیماري به او  خود می                            تیادهاي خاص اين برهه، آسیو           و رسیدن به 

                  هاي حداد رواندی                            کنند يا به انواع بیماري                                                  که پس از سن بلوغ، بیشتر اين بیماران يا خودکشی می

                                                                                شوند. در اين میان با توجه به حاکم بودن فرهنگ مردساالري و انتظاراتی که در جامعده           دچار می

                                                                                رود، فشارهاي وارد بر پسران داراي اين اختالل بسیار بیشتر است و اين بیمداران بده       می         از پسران 

                                                                                       خاطر فشارها و تیادهاي سنگین ناشی از نارضايتی شديد از جنسیت خود و فشار و آزار خدانواده  

      شوند.                هاي شديدتري می                    و اجتماع دچار آسیو

                                 شکی قانونی آماري از افراد مراجعه                                                    در اين مورد، آمار دقیقی وجود ندارد يعنی ممکن است پز

                               ً                                                              کننده داشته باشد و اين آمار صرفاً مربوط به افرادي است کده در پزشدکی قدانونی داراي پروندده     

                            کنند خار  از شدمول دايدره                                                               هستند و افرادي که براي عمل جراحی به خار  از کشور مراجعه می

                                    پذير نیست زيرا بسیاري از افراد ممکن                                        بخواهیم آمار دقیقی داشته باشیم، امکان      اينکه            هستند اما

                                                                                         است درکی از بیماري خود نداشته باشند يا به خاطر شرايط اجتماعی، حاضر به ايدن نشدوند کده    

                                       ً                                               خود را معرفی کنند. ولی آمارهايی که گاهاً از سوي سازمان بهزيستی، پزشکی قانونی و مبتاليان 

                           کنند. براساس آمارهاي جهانی                فر را مطر  می      هزار ن    18            هزار نفر تا     21                شود، ارقامی بین           ارائه می

                                                    هدزار زن، يدك نفدر بده ايدن اخدتالل مبتالسدت.            288                                   هدزار مدرد، يدك نفدر و از هدر          98      از هر 

                                     اجتماعی و خانوادگی، سعی بدر پنهدان     -                                      ها هرچند که در ابتدا بنا به علل فرهنگی     وال س ک س       ترانس

                                         اچار بده انتخداب بدین مدرز و زنددگی                         کنند اما بعدها به ن                                  کاري و مخفی نگه داشتن راز خود می

                                                                                       رسند چرا که توان تحمل روانی تناقض خود و زندگی خود ندارند. بسدیاري از آنهدا در مسدیر        می

              گیرندد، بدا                                                      شوند، دوسدتان و نزديکدان از آنهدا فاصدله مدی                                         تغییرجنسیت خود از خانواده رانده می

        شدوند.                             روانشناسدان مواجده مدی                                                             برخوردهاي تند، بد، ناموجه و غیر منطقی بسیاري از پزشکان و

      هداي                                                                       کند. خیلی از اين افراد هزينه مالی براي خريد و تهیه داروهدا و قدرص                    آنها را باور نمی     کسی

                                                                                      هورمونی ندارند، هزينه عمل جراحی تغییرجنسیت باالست. به عالوه، ناآگاهی اطرافیان، تنهايی و 

                                      ر خود و ... شماتت، تحقیدر، سدرزنش و                 اطمینانی به کا                                       کمبود اعتماد به نفس، احساس ناامنی، بی

                                     شود. همۀ اين مسدائل فدرا روي ايدن        می       مسائل                                             سرکوفتهاي خانواده و اطرافیان هم مزيد بر علت



                                                                                    شود تا آثار و تبعات سدو  خدود را در مدواردي مانندد: خودکشدی، اعتیداد، رابطده                        افراد، باعث می

               ي ثمر بپوشاند.                         جنسی نامشروع و ... جامه

                                                                    جنسی حتی بعد از رهايی از سردرگمی جنسیتی روال عدادي زنددگی را طدی           خواهان    ل ي   تبد

                               شماري در ابعاد مختلف حیاتشدان          هاي بی                                               کنند بلکه بعد از تغییرجنسیت هم با فراز و نشیو     نمی

       سازند.            سوزند و می        شان می                                    کنند و از درد و رنج ناشی از بیماري                   دست و پنجه نرم می

          شدوند در                                                حل مختلف زنددگی دچدار مشدکالت عديدده مدی                       خواهان جنسی در مرا   ل ي         افراد تبد

                    دهد که واکنش تعدادي             ها نشان می              گیرند. پژوهش                    ً                         محیط خانواده دائماً مورد آزار و اذيت قرار می

                    دهند فرزندشان بمیرد                                                                      از والدين در رويارويی با بیماري فرزندان به حدي است که آنها ترجیح می

                                              در محیط مدرسه اين بیماران از طرف همساالن خدود                                     يا خودکشی کند ولی تغییرجنسیت ندهد. 

                                                 اي از مدوارد مدورد آزار جسدمی و جنسدی قدرار                                                        مورد تمسخر قرار گرفتده، طدرد شدده و در پداره    

  ي  ا   ه                                                     آگاهی از بیماري به اين افراد انگ منحرف زده و در پدار  ا                         د. مسئوالن مدرسه به دلیل ن    گیرن    می

                                               شود. چنین شرايطی امکدان رشدد اجتمداعی ايدن                                                از موارد به محرومیت آنها از تحصیل منجر می

        سازد.                           بیماران را دچار مشکل می

                 گیرند. بسیاري از                                                                    در اجتماع هم اين افراد مورد تمسخر و سو  رفتار جسمی و جنسی قرار می

                                                         کنندد. امکدان ادامده تحصدیل آنهدا در مقطد  بداالتر                                                 اين بیماران از حیور در اجتماع دوري مدی 

                                                                  یار دشوار است. از سويی اين بیماران به دلیل عالقمندي به مشاغل جدنس       ها بس       ً        خصوصاً دانشگاه

                                                     مخالف خود در پیدا کردن شغل مورد نظر دچار مشکل هستند.

             هدا هنگدام                                                                      ً              بیماران در مرحله درمان نیاز به حمايت روانی و اجتماعی دارندد. معمدوالً خدانواده   

                     هداي سدنگینی دارد.                     اوت است. هزينده       ها متف                          کنند. عملشان با بقیه عمل                       عمل از آنها حمايت نمی

                       ً                           کنندد. از طدرف ديگدر معمدوالً کسدانی کده بده                                                         آنها مرحله بحرانی و بسدیار سدختی را طدی مدی    

                     هدا در ايدن مقطد                                      هاي فقیر و نیازمند هستند. بچده                  کنند از خانواده                           سازمانهاي دولتی مراجعه می

      شدود                    طرف ديگدر نمدی                                                               احساس تنهايی شديدي دارند. در بخش درمان همه چیز مشکل است. از

            رسدند کده            اي مدی                    ً                      رسند که بايد حتماً عمل کنند. به آسدتانه                                 که جراحی نکنند يعنی به جايی می

     رود.                                                                 جراحی ضروري است اگر عمل نکنند احتمال خودکشی در اين افراد باال می

                                                                                 که ايران تنها کشور جهان است کده پدس از انجدام جراحدی بدراي ايدن بیمداران،                    با وجود آن

                                                                                 مه آنان بدون کوچکترين اشاره به هويت پیشین تغییر کرده و شناسنامه جديد بدا هويدت         شناسنا

                                      هاي اجتماعی براي اين بیمداران مدورد                                        شود و ممنوعیت از شغل يا ساير مناسبت              جديد صادر می

                                                                                     مذمت قانون بوده و حتی علماي فقه و شريعت هم تمام احکام دينی و حقوق مددنی و اجتمداعی   

                                      دانند. بسیاري از اين افدراد تحصدیالت             االجرا می                                روند را درباره اين بیماران الزم               قائل براي يك شه

                                                                                      خوبی دارند اما شايد در ايران با داشتن مدرك تحصیلی صرف نتوان مشکل اقتصدادي را برطدرف   



                                          هدا متغیدر اسدت؛ ايدن جراحدی در يدك                                                   ها هم هزينه زيادي دارند؛ البته اين هزينده             کرد. جراحی

       هدا و                        شود و در بیمارسدتان                        میلیون تومان انجام می   1                        زير نظر وزارت بهداشت با                  بیمارستان دولتی

                                        ً                     میلیون تومدان هزينده آن اسدت. ايدن مبلدا صدرفاً هزينده            98   تا     18              هاي خصوصی بین         کلینیك

      سدري                                                      هاي ديگري مانند لیزر موها، هورمون درمانی و مصرف يك                             جراحی است. در کنار آن هزينه

                                                    هاي جاري است و فرد تا آخر عمر بايد ايدن درمدان را                 که جزو هزينه                  هاي خاص وجود دارد      قرص

                               توان محاسبه دقیقی انجام داد.                             داشته باشد و در نتیجه نمی

                                                                                 هاي انجام شده حاکی از اين است که از جهت قانونی تداکنون هدیا اقددام مدؤثري در            بررسی

                          کردن شدرايط تغییرجنسدیت                                                               زمینه تصويو قوانین حمايتی از بیماران تغییرجنسیتی و قانونمند 

             ً                    قانونی شديداً آشکار و ملموس است.                                  انجام نشده است، به همین خاطر خأل

                                                                                      ترين تبعات تغییرجنسیت آن است که بعدد از ايدن عمدل، ديگدران آنهدا را بده رسدمیت             مهم

                                                          ها يا اقوام و بسدتگان بدا رفتدار نامناسدو بدا آنهدا                           اي ممکن است همسايه                    شناسند، يا به گونه     نمی

                                                        ترين مشکل افراد تغییرجنسیت داده، عدم پذيرش اجتماعی است.                           برخورد کنند. بنابراين مهم

                                                                                   در شرع اسالم تغییرجنسیت گناه و جرم نیست اما اين عموم مردم هستند که با ايدن پديدده   

                                       دهد که نظام فرهنگی جامعه ما نتوانسدته                         شوند، اين امر نشان می                              با بدگمانی و بدبینی مواجه می

                                                   نظام حقوقی حرکت کند و در اين زمینه خأل وجود دارد.        همپاي 

                                                                                             کتدداب حاضددر بددراي عمددوم مددددکاران اجتمدداعی، روانشناسددان، روانپزشددکان، حقوقدددانان،   

                                      هاي داراي فرزند اختالل هويت جنسدیتی و                    ها باالخ  خانواده                           شناسان، مشاوران و خانواده       جامعه

                        ... قابل استفاده است.  

       راد که                                                           دانم از زحمات استاد عزيز و گرانقدرم، آقاي دکتر انور صمدي                        در پايان بر خود الزم می

                                                                                           زحمت نگارش ديباچه کتاب را کشیدند و عالوه بر اين از شروع تا پايان کدار بدا صدبر و حوصدله     

                                                                                                   زيدداد، مددا را همراهددی کردنددد تشددکر نمددايم و همچنددین از دوسددت خددوبم، آقدداي دکتددر سددجاد  

                                    هداي ارزشمندشدان مدا را مسداعدت                                   فکر و پرتالش که با راهنمدايی               ، مددکار خوش    پرست       مجیدي

       کنم.                           نمودند، صمیمانه تشکر می

                                                                                          از تمامی اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، مددکاران اجتماعی و ... استدعا دارم با انتقدادات و  

                  نظدرات ارزشدمند                                                                              پیشنهادات سازنده خود در جهت رف  نواق  کتاب مرا ياري نمايند و بدا ارائده  

                                      خود در ارتقا  کیفی مطالو کمکم کنند.  

                                                                                    باشد که اين کتاب کمکی به روشن شدن وضعیت اين عزيزان و نیز اذهدان مدردم نسدبت بده     

            آنان شود.  

 رضا میرزایی حسین

 مددکار اجتماعی
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