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تاریخ پذیرش9911/21/00 :

چکیده
جنسیت یکی از مهمترین ابعاد هویت انسانی است که همواره موردتوجه جامعهشناسان قرار گرفته است و
هرگونه اختالل در نظم جنسیتی ،افراد را دستخوش ابهام و سردرگمی میکند .هدف این مقاله مطالعه
پدیدارشناسانه تجربه زیسته افراد تراجنسی در شهر مشهد است .در این پژوهش از روش پدیدارشناسی در
رویکرد کیفی استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه تراجنسیهای شهر مشهد هستند .برای
انتخاب نمونهها از روشهای نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی بهطور همزمان استفاده شده است .در پژوهش
حاضر برای گردآوری اطالعات و دادهها از  11نفر تراجنسی ساکن مشهد مصاحبه نیمه -ساختیافته انجام
شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد عمدهترین مشکل تراجنسیها ،موقعیت مرزی است .این وضعیت،
موجب «آشفتگی جنسیتی» در آنها شده و اغلب در مرحلۀ گذار یا «اتاق انتظار» جهت تغییر جنسیت معلّق
هستند .وضعیت برزخی ،آنها را با مشکالت متعددی مواجه کرده که در هفت تم اصلی مشخص شده است.
این تمها عبارتند از :موانع «روانی»« ،اجتماعی»« ،اقتصادی»« ،فرهنگی»« ،حاکمیتی»« ،دینی» و
«خانوادگی» .هرچند تمام مساعی جامعه در جهت اسنتطاق و منقادسازی افراد بهمثابهی سوژههای جنسی
است ،اما وضعیت ابهامانگیز به آنها فرصت میدهد تا انواع بازیها شکل بگیرد و با اشکال مختلف مقاومت و
نقیضهوار (طنز ،تحقیر ،مبدلپوشی) در جهت «تعلیق» و اسطورهزدایی از مرزبندیهای جنسیتی هستند.
کلید واژهها :پدیدارشناسی ،تجربه زیسته ،تراجنسی ،هویتیابی.

 -1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
 -2کارشناسارشد جامعهشناسی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: aliyaghoobi2002@yahoo.com
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 .1مقدمه و بیان مسأله
«دوگانگیهای»1

مختلف بهسر میبرند و خواهان رفع آن تعارضها هستند،
انسانها همواره در
یکی از دوگانهانگاریها دوگانه جنس و جنسیت است .نخستین بار جنسیت یا هویت جنسیتی
انسان ،توسط زیستشناسان موردبررسی قرار است .آنها رفتار جنسیتی افراد را بهجای
فرهنگ ،منبعث از ساختمان زیستی انسانها میدانند .برخالف زیستشناسان ،جامعهشناسان
تمایز مهمی میان دوگانۀ «جنس »2و «جنسیت »3و «تمایالت جنسی »4قائلاند .آنان اصطالح
«جنس» را بر تفاوتهای بیولوژیک میان زن و مرد اطالق میکنند ،حال آنکه اصطالح
«جنسیت» را ناظر بر ویژگیهای روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی میدانند که جامعه آن را
تعیین میکند و هویت زنانه یا مردانهی افراد را در طول زندگی آنان شکل میدهد (گیدنز،
 .)158 :1368در این مقولهبندی جنسیتِ زیستشناختی ،مستقل از جنسیتِ اجتماعی است.
باتلر با این استدالل دوگانه جنس و جنسیت که ماهیت فرهنگی دارد ،مخالف است؛ زیرا
دوگانه جنسیتی همیشه از اساس به نحو زبانی مطرح میشود ،او پیش از هر چیز به تأثیر
گفتمان میپردازد که بهواسطه تأثیر تولیدکننده گفتمان است که ابژهها و سوژهها بهطریقی
مشخص ،طرح میشوند .نظم دوگانه جنسیتی صورتی گفتمانی دارد .در گفتمان ،سوژهها
براساس جنسیتمندی طرح میشوند (مایسنر .)24 :1336 ،در کنار این دو مفهوم ،تمایالت
جنسیتی است .تمایالت جنسی شامل انواع مختلف گرایشات جنسی از قبیل تراجنسیها،
همجنسگرایان و ...را شامل میشود .این تمایالت نیز ،خصلت گفتمانی و «بدنمندی »5دارد.
باتلر 8به تقلید از جان سرل 7معتقد است جنسیت و تمایالت جنسی ،جنبۀ «کنش-گفتاری»6
دارد .عملی را که شخص در حین توصیف ،اجرا نیز میکند .مراد باتلر از ایفاگریِ جنسیتی
بدین معناست که جنسیت خود با گفتن و بیان جنسیت شکل میگیرد .بهزعم وی ،استراتژی
انجام یا عملکرد جنسی تداعیکنندهی عبارت معروف نیچه در کتاب «تبارشناسی اخالق»
است :فراسوی فعل ،نمود و شدن ،هیچ وجودی در کار نیست؛ فاعل ،صرفاً داستانی است که
به فعل اضافه شده است ،فعل همه چیز است» (باتلر .)76 :1331 ،بیشتر افراد جامعه دارای
1. Duality
2. Sex
3. Gender
4. Gender Desire
5. Embodiment
6. Butler
7. John Searle
8. Speech-act
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رفتاری متناسب با جنس بیولوژیکی یا جنس زمان تولد خود هستند بااینحال افرادی نیز
وجود دارند که بهمرور رفتار مربوط به جنس مخالف را از خود بروز میدهند؛ این افراد که با
مفاهیمی همچون تراجنسی 1شناخته میشوند به آن دسته از افرادی میگویند که دچار حس
تعارض شدید بین جنس و جنسیت خودند (علیخواه و همکاران .)43 :1334 ،نتایج تحقیقات
نشان میدهد که تراجنسی یک «موقعیت» است که در تباین با زندگی متعارف است این
عدمسازگاری و تفاوت از روایت کالن در خصوص مرزبندیهای جنسیتی برای این افراد
مشکالت و تعارضاتی در حوزه فردی و اجتماعی به ارمغان آورده است .مشکالت مزبور در
سطح فردی نظیر افسردگی ،گوشهگیری ،خودکشی ،کمرنگ شدن روابط بین دوستان ،آشنایان
و فامیل ،بروز بی اعتمادی ،طرد شدن از خانواده و کاهش احساس امنیت افراد و در سطوح
سازمانی مسائلی نظیر کاهش روحیه کار گروهی و همدلی و از دست دادن شغل است ،در
سطح کالن تأثیرات منفی شامل ناسازگاریهای اجتماعی ،کاهش سرمایه اجتماعی ،تنزل
کیفیت زندگی ،کاهش احساس رضایت از زندگی و شادکامی و ایجاد تعارض در جامعه از دیگر
آسیبهای قابلتوجه در میان افراد دارای اختالل هویت جنسی است (دانافر و همکاران:1335 ،
.)75
همچنین ،تراجنسیها در دوگانگیهای مختلفی از قبیل پوشیدگی و آشکارگی ،وجودی و
رخدادی ،ایستا و متغیر بسر میبرند .موقعیت مرزی آنان سبب میشود که فراسوی هر تعیّن
واقعی با هرگونه هستندهای (جنسی) جمع شوند (هایدگر .)21 :1333 ،در این پژوهش فهم
تجربهزیسته تراجنسیها هدف اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد .مشهد مرکز استان
خراسان رضوی است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1335مشهد با
 3111164نفر جمعیت ،دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و صد و یکمین شهر پر
جمعیت دنیا بهشمار میرود (سرشماری عمومی نفوس و مسکن .)1335 ،از یکسو ،کالنشهر
بودن شهر مشهد از سوی دیگر بافت مذهبی آن تأثیرات قابلمالحظهای بر حیات ذهنی مردم
آن شهر در امر مرزبندیهای جنسیتی یا تعلیق آن خواهد گذاشت .این موقعیت و تجارب
سنت-مدرنیته میتواند بازتابدهنده تجارب متفاوتی از سوی افراد تراجنس ساکن در شهر
مشهد باشد .تجاربی که نشاندهندۀ نوع برخورد افراد و سازمانهای شهر مشهد با افراد
تراجنسی است .با توجه به مقدمه فوق سؤاالت بنیادین مقاله عبارتند از :تجربه زیسته افراد
تراجنسی از زندگی خود در شهر مشهد چیست؟ آنان در فرایند زندگی جنسیِ خویش با چه
1. Transsexual
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موانع و مشکالتی مواجهاند؟ و چگونه در مقابل تعارضهای زندگی روزمره واکنش نشان می-
دهند؟
 .2پیشینه پژوهش
پژوهشهای موجود در رابطه با موضوع تراجنسیها با رویکردهای مختلف کمی و کیفی انجام
شده است .در این قسمت به برخی از پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع تراجنسی
اشاره میگردد .سعی بر آن شده است تا نزدیکترین تحقیقات به موضوع پژوهش انتخاب
گردد .برمبنای نتایج تحقیقات ،مشکالت افراد دارای اختالل هویت جنسیتی چه قبل و چه
بعد از تغییر جنسیت اطالعات متناقضی وجود دارد.
نتایج پژوهش جواهری و کوچکیان ( )1365با عنوان «اختالل هویت جنسیتی و ابعاد
اجتماعی آن در ایران» نشان میدهد که هرچند اقدام به تغییر جنس از نظر حقوقی در ایران
مجاز است ،اما افراد دارای هویتهای جنسیتی نامتعارف با مشکالت اجتماعی و معضالت
متعددی در حوزه خصوصی و عمومی روبرو هستند .یافتههای پژوهش موحد و حسینزاده
کاسمانی ( )1331با عنوان «رابطه اختالل هویت جنسیتی با کیفیت زندگی» حاکی از آن
است که میانگین اختالل هویت جنسیتی در بین افرادی که عمل تغییر جنسیت را انجام
داده اند نسبت به افرادی که هنوز اقدام به عمل تغییر جنسیت نکردهاند بسیار کمتر است،
همچنین افراد عمل کرده کیفیت زندگی و آرامش روانی باالتری نسبت به افرادی که دست به
عمل تغییر جنسیت نزدهاند ،داشتهاند .علیخواه و همکاران ( )1334در پژوهشی با عنوان
«تجربه انگزنی و اختالل هویت جنسیتی؛ آثار و پیامدها» دریافتند ،اقلیت جنسی زمانی که
هویت جنسیتی خود را آشکار نمیکنند دچار نامالیمات روانی میشوند و هنگامیکه هویت
جنسیتی آنان آشکار میگردد دچار انگزنی از سوی جامعه میشوند که این تجربه آنان را
بهسوی خودکشی ،فرار از منزل ،فقدان ارتباط رضایتبخش با اطرافیان ،مورد قضاوتهای
منفی قرار گرفتن و آسیبهای دیگر سوق میدهد .دانافر و همکاران ( )1335در پژوهشی
دیگری با عنوان «اختالل هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین افراد رجوع-
کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سالهای  »1332-34نشان دادند که آشناسازی
و آگاهیبخشی خانوادهها و افراد مبتال از طریق منابع متعدد ازجمله آموزش رسمی مدارس و
دانشگاهها؛ آموزشهای غیررسمی مثل رسانهها ،مساجد ،کارگاههای آموزشی در ارتباط با
عوامل اجتماعی مؤثر همچون برچسبزنی ،تصحیح الگوی تربیت جنسی و کنترل روابط با
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همساالن غیرهمجنس ،میتواند به کاهش و درمان اختالل هویت جنسیتی کمک رساند.
محمدباقری و همکاران ( )1336در تحقیقی با عنوان مقایسه اضطراب اجتماعی ،افکار
خودکشی و حمایت اجتماعی در افراد تراجنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیتنداده
نتیجه گرفت گروه تراجنسی تغییر جنسیتداده بیشتر بهدنبال حمایت اجتماعی هستند؛ اما
در گروه تراجنسی تغییر جنسیتنداده اضطراب اجتماعی و افکار خودکشی بیشتر است .جباری
و همکاران ( ) 1337در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد جنسی پسازآنجام عمل جراحی
تغییر جنسیت نشان داد عملکرد جنسی افراد تغییر جنسیت داده از مرد به زن نامطلوب
ارزیابی شد.
در تحقیقات خارج از کشور نیز نتایج تحقیقات نشان میدهند که تراجنسیها چه قبل از
عمل جراحی و چه پسازآن با تناقضات متعددی مواجه هستند ،دراینباره ،گارفینگل ()1387
برای نخستینبار در جریان تغییر جنس اگنس دریافت که گذر از یک جنس به جنس دیگر
فقط با انجام دادن عمل جراحی به اتمام نمیرسد ،بلکه این فرآیند با ایفای نقشهای زنانه
کامل می شود .گارفینگل به این واقعیت توجه کرد که تولید نقاب جنسی یک اجرای نمایشی
است .حتی ایفای نقشهای مربوط به یک جنسیت هم کافی نیست ،بلکه ما از طریق تعبیری
که از اجرای نمایشی به عمل میآوریم ،جنسیت را به دیگران نسبت میدهیم .زاکر ()1333
در پژوهشی بیش از  311کودک برای ناهمسازی هویت جنسیتی دریافت که مداخلۀ درمانی
برای بسیاری از این کودکان و خانوادههایشان سودمند است .دوستی نزدیک والدین با کودکان
همجنس خود در بهبودی وضعیت آنها نقش عمدهای دارد .نیکولوسی ( )2112در اثر خود
تحت عنوان «راهنمای والدین برای پیشگیری همجنسگرایی» برمبنای پژوهشهای انجام
گرفته ،بر بیشینه کردن دگرجنسگرایی در کودکان تأکید کرده و آن را رویکردی مبتنی بر
عقل سلیم میداند که با نظام ارزشی بسیاری از خانوادهها همسازی دارد و تغییر جنسخواهی
را مغایر طبیعت آدمی تلقی میکند و فرایند اجتماعیشدن را در تغییر جنسخواهی برجسته-
سازی میکند .علیرغم نتایج تحقیقات مزبور ،پیتس و همکاران ( )2113پژوهشی با عنوان
«افراد دو جنس گونه در استرالیا و نیوزلند ،بهداشت ،رفاه و دسترسی به خدمات بهداشتی»
انجام دادهاند .یافتههای پژوهش نیز تفاوت معنادار میانگین اختالل هویت جنسی و کیفیت
زندگی را بین افراد عمل کرده و عمل نکرده نشان میدهد .در بین افراد عمل نکرده ،اختالل
هویت جنسی با آسایش روانی و شاخص کل کیفیت زندگی رابطه معنادار دارد .پاروال و
همکاران ( )2111مطالعهای با عنوان «بررسی کیفیت زندگی تراجنسیها پس از عمل جراحی
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و هورمونی» انجام داده اند .نتایج این پژوهش نشان داد عمل جراحی تغییر جنسیت ،کیفیت
زندگی اجتماعی و کیفیت زندگی جنسی این افراد را بهبود میبخشد .الزم به ذکر است اغلب
تحقیقات در داخل و حتی خارج از کشور با نگاه تقلیلگرایانه ،کمّی و پوزیتویستی به امر
تراجنسی پرداختهاند .این تحقیق با تعلیق مفهومسازیهای پیشینی و با استفاده از استراتژی
کیفی پدیدهی تغییرجنسخواهی در شهر مشهد را مورد واکاوی قرار داده است.
 .3مبانی نظری و چارچوب مفهومی
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به روش پدیدارشناختی صورت گرفته و هدف تحقیق کیفی
نظریۀ آزمایی نیست از نظریههای جامعهشناسی صرفاً بهمنظور درک معانی و مفاهیم زیسته
افراد تراجنسی توسط پژوهشگر ،بهمنزلۀ راهنمای نظری برای تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد
موضوع و ارتقای حساسیت نظری استفاده شده است (استراوس و کوربین .)33 :1331 ،با
وجود این ،راهنما و شالوده نظری این پژوهش نظریۀ جنسیت و مردانگی ریوین کانل است.
بهطورکلی در خصوص جنسیت دو رویکرد وجود دارد :ذاتگرایی و سازهگرایی .ذاتگرایان
براین باورند که چیزی تحتعنوان «طبیعت انسان» وجود دارد که پایدار است و رفتار و عمل
انسان را تحتتأثیر قرار میدهد .این رویکرد ،وجود یا ساخت درون اشخاص را بهمنظور تبیین
رفتارشان جستجو میکند (بر .)32 :1336 ،دراینباره ،جوزف و لیندا نیکولوسی معتقدند تفاوت
بین مردان و زنان امری واقعی است و هر فرد با والد همجنس خود همانندسازی میکند و اگر
همانندسازی و نقشپذیری و ...متناسب با جنسیت در خانواده رخ ندهد فرد با اختالل جنسی
مواجه میشود« .بسیاری از بیمارانی که تعارض شدید دارند بهدنبال درمانگری هستند که
برای جراحی تغییر جنسیت به آنها کمک کند؛ کاری که ما از آن حمایت نمیکنیم .ما براین
باوریم که معیوبکردن تن ،هیچ پاسخ بلندمدتی در اختیار ما نمیگذارد» (نیکولوسی و
نیکولوسی .)224 :1336 ،او در نقد برساختگرایان که عقیده دارند که جنسیت کلیشهبردار
نیست این گزاره را نیز کلیشه محسوب میکند که از آن کلیشههای مدرن تعبیر میکنند.
برعکس ذاتگرایان ،در رویکرد سازهگرایی جنسیت بیشتر یک برساخت اجتماعی است که
طیفهای متعددی ازاینرویکرد پیروی میکنند .دراینباره ،بر مبنای دیدگاه کنش متقابل
هویت فرد در تعامل با دیگران به دست میآید .گافمن 1مدعی است جنسیت پدیدهای طبیعی
نیست ،بلکه در جریان تعامل ساخته میشود .در این تعامالت مردان و زنان خود تابع
1. Goffman
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کلیشههاییاند که چگونگی رفتار آنها را از قبل مشخص ساخته است ،اما درست مثل بازیگران
یک نمایش ،آنها نیز از اندکی آزادی برخوردارند؛ بهطوریکه در بعضی موارد میتوانند تا
حدی متفاوت عمل کنند( .هولمز .)73-76 :1376 ،وی معتقد است که داغ یک آسیب
اجتماعی یا زیستی است که تصور ذهنی دیگران را نسبت به هویت انسان مخدوش و متزلزل
میکند و احتماالً باعث انگشتنما شدن فرد می شود و تصور و خودپنداره فرد را از هویتش،
متزلزل میسازد و هویت ذاتی و موجود فرد را دچار گسست و شکاف میکند (گافمن:1332 ،
 17و ریتزر و گودمن .)335 :1333 ،یکی از نکات عمده در داغ ننگ خصلت بدنمندی است
که وجه استعاری آن بدان «رؤیتپذیری »1داده است که با مفهوم «آشکارگی »2پیوند خورده
است آن عیب یا هویت از طریق حس بینایی آشکار میشود.
جودیت باتلر به تقلید از فوکو معتقد است جنسیت امری گفتمانی و هنجارین است ،بدین
معنا که سااامانهها (آپارتوسها) در فهم افراد از مردانگی ،زنانگی مؤثر اساات و خروج کامل از
منا سبات دگرجنسگرایی ا سا ساً قابل تحقق نی ست .باتلر در کتاب «آ شفتگیِ جن سیتی»3
تالش میکند تا مفاهیم و مقوالتی از قبیل «حقیقت »4یا «ا صالت ،»5زنانگی 8یا مردانگی 7را
به چالش کشااایده و در عوض از نظریهی «اجراگری جنسااایتی »6تأکید کند (باتلر:1331 ،
 .)76این اجراگری جنسیتی تداعیکنندهی اجراگری ایدئولوژیک آلتوسری 3است .بدین معنا
که ا یدئولوژی افراد را بهم ثا بهی ساااوژهی من قاد (زن یا مرد) مورد خ طاب قرار داده و
«اسااتیضاااح »11میکند (آلتوساار .)87 :1338 ،هویتهای جنساایتی تحتتأثیر شاابکهای از
مفاهیم است که فوکو از آن به سامانه (آپاراتوس) تعبیر میکند .مجموعهی این سامانهها 11از
قبیل گفتمان ،ایدئولوژی و طرحواره در شکلگیری «نظم جن سیتی »12نقش عمدهای دارند.
این سامانهها در فهم افراد از مردانگی ،زنانگی و مخنث مؤثر ا ست .هویت جن سی که بخش
قابلمالحظهای از هویت هر ان سان را ت شکیل میدهد ،در بردارنده ت صویری ا ست که هر فرد
1. Visibility
2. Evidentness
3. Gender Trouble
4. Truth
5. Authentic
6. Femininity
7. Masculinity
8. Gender performance
9. Althusser
10. Interpellation
11. Interpellation
12. Gender order
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بهعنوان یک مرد یا زن از خود دارد .فرد میآموزد از آن حیث که مرد یا زن آفریدهشااده باید
به شیوهای خاص بیندی شد ،رفتار کند و اح ساس نماید؛ بنابراین ،جن سیت صرفاً امری ذاتی
(زی ستی) نی ست بلکه رخدادی تاریخی ا ست که خ صلت «ذاتیدن »1دارد و با تذوت وجهی
برسااااختگی پیدا میکند (ویس ،187 :1337 ،معینزاده 83 :1334 ،و چینی و همکاران،
« .)314 :1336پدیدارشاااناسااای »2بهعنوان یکی از مهمترین مکاتب فلسااافی و همچنین،
راهبردی پژوه شی در قرن بی ستم به شمار میرود و همچنان که از نامش پیدا ست ،پدیدارها
را مدنظر دارد .سابقهی پژوهشهای جامعهشناختی و پدیدارشناختی در جهت درک جنسیت
که به فهم پویا و دائمی مفهوم زن بودن و مرد بودن مربوط میشاااود به کار های هارولد
گارفینکل 3بازمیگردد .وی مطالعات عمیقی در حوزهی جنساایت انجام داده اساات ،او معتقد
بود افراد باید جن سیت خود را ثابت کنند و رفتارهای جن سیتی رو شنی از خود ن شان دهند.
گارفینکل از م صداق آگنس در تحلیل کنش متقابل و با روش شنا سی مردمی ا ستفاده کرد.
گارفینکل تأکید میکند که چگونه آگنس 4بهعنوان شخصی دوجنسی سعی میکند «حقوق
خود را برای زندگی در جایگاه جنس انتخاب شاااده» حفظ کند .همچنین اینکه یاد بگیرد با
وجود ارائهی خود بهعنوان یک نوع «طبیعی» چگونه یک زن باشاااد .مبارزهی آگنس برای
عملیات تغییر جنسی که قادر به ارضای دوست پسر وی نیز باشد ،نشاندهندۀ قدرت بالقوهی
دو گانگی مذکر /مؤ نث و ماه یت تقل یدی و عملکردی ز نانگی بدون همساااازی ه مه ی
خصااوصاایات و عملکردها اساات (یعقوبی .)162 :1333 ،در این فرایند عملکرد جنساایتی،
ن زن جای خود را به جایگاه نمادینِ مرد میدهد و برعکس .هرچند او از آنچه
جایگاه نمادی ِ
در مقام یک زن و یا مرد بازنمایی میکند فاصاااله دارد و آنچه او باز مینماید فاصاااله دارد
(باتلر .)31 :1331،برگر و الکمن 5نیز با الهام از دیدگاه هربرت مید 8در سنت پدیدار شنا سی
و با بهرهگیری از مفهوم «بیرونی شدن »7که استعارهای از «من اجتماعی» جورج هربرت مید
اساات به تحلیل پدیدههای اجتماعی پرداختند که منظور از آن این اساات که افراد از طریق
فعالیت انساااانی خود ،حوزه های اجتماعی خود را میآفرینند (واالس و ولف.)478 :1338 ،
آنها نظم اجتماعی را بهمنزلهی محصول در حال تکوین انسانی میدانند .برگر و الکمن نظم
1. Wesen
2. Phenomenology
3. Garfinkel
4. Agnes
5. Berger and Luckman
6. Herbert Mead
7. Externalization
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اجتماعی را امری زی ست شناختی یا مربوط به طبع ا شیاء نمیداند بلکه بهعنوان مح صولی از
فعالیت انسااانی اساات .از تحلیلهای آنها چنین اسااتفاده میشااود که فهم انسااانها از امور
اجتماعی از قبیل هویت جنسایتی ناشای از خوانشای اسات که آنها از واقعیت دارند .برخی
درک آنها از مو ضوع جن سیت ممکن ا ست امری عینی و م سلّم با شد ،در صورت تکرار به
الگویی قالبریزیشااده درمیآید و نهاد تشااکیل میشااود؛ بنابراین ،نهادها زمانی تشااکیل
میشااود که نمونهسااازیهای متقابلی از اعمال عادی شاادۀ انواع عملکنندگان وجود داشااته
باشااد (برگر و الکمن .)71 :1331 ،در مقابل ،برخی دیگر ممکن اساات درکشااان از واقعیتی
همچون جنسیت «ذهنی»« ،نسبی» و «اختیارگرا » باشد که وجهی برساختگی پیدا میکند.
در این چشمانداز مردانگی و زنانگی نه امری «عینی»« ،مطلق» و «جبری» بلکه فرایند زبانی
است که توسط عامالن انسانی ساخته میشود (همان.)62 ،
کانل 1نیز دیدگاه مشااابهی دارد .بهزعم وی ،هرچند روابط جنساایتی محصااول کنشهای
متقابل در زندگی روزمره اسااات ،اما در فرایند یک نظم جنسااایتی هژمون میشاااود (کانل،
 .)35 :1335کانل با اساااتفاده از اساااتعارهی هژمونی گرامشااای ،به خلق مفهوم مردانگی
هژمونیک میپردازد .هژمونی گرام شی به معنای سلطه اجتماعی یک گروه معین ا ست که نه
از طریق زور و اجبار ،بلکه از طریق فعلوانفعال فرهنگی حاصل میشود و به زندگی خصوصی
و حیطههای اجتماعی گسترش و تسری مییابد و در خدمت تداوم و حف اظ نظام مسلط قرار
میگیرد .کانل با بررسی مردان مختلف حاضر در جامعه نشان داد که در هر دوره خاص و در
هر زمینه خاص ،روابط جن سیتی خا صی م سلط ا ست .در این زمینه سایر انواع مردانگی یا
زنانگی «منحرف» و غیرطبیعی جلوه خواهند کرد .نظم جنساایتی الگوهای روابط قدرت بین
انواع مردانگی و زنانگی اسااات که در ساااه زمینه کار ،قدرت و روابط بین دو جنس شاااکل
میگیرد .روابط جنسیتی جامعه در قالب همین نظم جنسیتی شکل میگیرد؛ و درون نهادی
مثل خانواده یک «رژیم جنساایتی» حاکمیت میکند که نظم جنساایتی را در آن نهاد پابرجا
نگاه می دارد .مردان برای حفظ قدرت خود و برتری حاکمان یک نوع خاص از مردانگی را از
نظر فرهنگی بر دیگر انواع مسااالط میکنند که کانل با اقتدا به گرامشااای آن را «مردانگی»
هژمونیک نامید (ح سینی ر شتآبادی .)8 :1368 ،دراینباره ،کانل نیز معتقد ا ست جن سیت
عملی اجتماعی اسااات که همواره به بدنها و آنچه بدنها انجام میدهند اشااااره میکند نه
آن که به بدن ها تقلیل یابد .عمل اجتماعی به موقعیت های خاص پاساااخ میدهد و در بین
1. Connell
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سااااختارهای معین روابط اجتماعی تولید میشاااود ( کانل .)17 :1367 ،بدن انگیزش ها و
محدودیت های خاص خود را بر هنجارهای اجتماعی تحمیل میکند و جامعه هم تفاوتهای
جنساای و تواناییهای بدنها در تولیدمثل را در عملهای اجتماعی که ساااختارهای تاریخی
هر دوره آنها را شاااکل میدهند هدایت میکند (حساااینی ،به نقل از کانل.)115 :1368 ،
امروزه با افزایش ارتباطات و تحرکات اجتماعی ،عواملی چون جن سیت و جهتگیری جن سی
نقش ب سیار مهمتری را در حس هویت افراد ایفا میکنند (گیدنز .)263 :2111 ،بهزعم کانل،
روابط جن سیتی مح صول کنشهای متقابل و فعالیت روزمره ا ست .کنشها و رفتارهای مردم
عادی در زندگیهای شخ صی شان بهطور م ستقیم به آرایشهای اجتماعی جمعی در جامعه
مربوط میشااوند .این آرایشها در طول مدت عمر و در نساالهای متمادی بهطور پیوسااته
بازتولید میشوند ،اما دستخوش تغییر نیز قرار میگیرند .همچنین ،همه افراد تحتتأثیر طرح
وارهها ،ایدئولوژیهای جنسااایتی به انجام نقش جنسااای عمل میکنند؛ بنابراین ،فهم فرد از
دنیای پیرامون خود امری اجتماعی اسااات .کانل براین باور اسااات که نحوهی برخورد با
تراجن سیها ب ستگی به سیا ستهای جن سیتی هر جامعه دارد .برخی جوامع سیا ستهای
جنساایتی محافظهکارانه دارند و بیشااتر قائل به مرزبندیهای جنساایتی هسااتند و بعضاای
برعکس ،سیا ستهای جن سیتی انقالبیتری دارند و در جهت تغییرات جن سیتی ه ستند .در
بساایاری از جوامع بویژه زنان با انواع تناقضااات بدنمندی و تبعیضهای اجتماعی از قبیل از
دست دادن مشاغل ،خصومتهای خانوادگی و مشکالت عدیده در مناسبات اجتماعی مواجه
ه ستند (کانل .)674 :2112 ،این مقاله ،هرچند مبتنی بر تحقیق ا ستقرایی ا ست ،اما با الهام
از نظریهی جنسیتی و مردانگی کانل به تبیین پدیدۀ تراجنسی خواهد پرداخت.
 .4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است .این رویکرد با توجه به
اصول هستیشناختی خود تا حد امکان بر تجربههای دستاول یا تجربهزیسته متمرکزشده و
از پرداختن به موضوعات ثانویه خودداری مینماید ،چراکه امکان ورود به الیههای معنایی
تجربههای دستدوم را نداشته و در صورت استفاده به تولید معرفتی مخدوش و تحریفشده
میانجامد (محمدپور .)412 :1337 ،در این پژوهش ،شش گام اصلی روش پدیدارشناسی
وانمانن 1را در اجرای پژوهش مدنظر قرار دادیم .این گامها عبارتند از گام اول؛ روی آوردن به
1. Van Manen
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ماهیت تجربه زیسته .گام دوم؛ بررسی تجربه به همان شکل که زیسته شده است .گام سوم؛
تحلیل دادهها به کمک تأمّالت پدیدارشناسی هرمنوتیکی .گام چهارم؛ نگارش پدیدارشناسی
هرمنوتیکی .گام پنجم؛ حفظ ارتباط مستمر و قوی با پدیده .گام ششم؛ برقراری تعادلی در
بافت با در نظر گرفتن همزمان کلیّت و اجزای آن (منصوریان .)5-11 :1334 ،با توجه به
رویکرد پدیدارشناسی این پژوهش ،جامعۀ موردمطالعه کلیه افراد تراجنس شهر مشهد است
که اقدام به عمل تغییر جنسیت نکردهاند و با توجه به ماهیت موضوع تحقیق از نمونهگیری
هدفمند 1و گلوله برفی 2بهطور همزمان استفاده شده است .نمونهگیری براساس روش نمونه-
گیری نظری یا مفهومی صورت گرفته است .منطق حاکم در انتخاب حجم نمونه ،اشباع نظری3
بود .اشباع زمانی اتفاق میافتد که در خالل مصاحبه یا مشاهده هیچ اطالع جدیدی ظهور
نکند و طبقهبندیها و دستهبندی از جهت کیفیت و تنوع بهخوبی توسعهیافته باشد و روابط
میان دستهها بهخوبی تثبیت و اعتبار یافته باشد (کربین و اشتراوس به نقل از شهابی و نادری،
 .)32 :1332ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه عمیق نیمهساختیافته با رویکرد
پدیدارشناسی است که طی آن شرکتکنندگان تجربه خود را از پدیده تراجنسی بهتفصیل
بیان کردهاند .در بحث ارزیابی تحقیق کیفی به مسأله اعتبارپذیری 4بیش از پایایی توجه
میشود .در خصوص اعتبار از استراتژیهای مختلفی نظیر تماس طوالنی با محیط پژوهش،
استفاده از نظریهها و تحقیقات مختلف ،کنترل دادهها از سوی مصاحبهشوندگان و تحقیقات
مشابه کمک گرفتهشد .در خصوص پایایی (قابلیتاطمینان )5نیز متن مصاحبه پس از پیاده-
شدن مقولهبندی شد ،دراینباره اقدامات مختلفی از قبیل یادداشتبرداری ،پیادهکردن
مصاحبههای ضبطشده بر نوار ،تدوین برگه راهنمای مصاحبه ،تهیه فهرست مصاحبهشوندگان،
مقولههای استنتاجشده از دادهها و استفاده از اساتید و پژوهشگران در ساخت مقولهها استفاده
شد .بهطورکلی ،یکی از گامهای مهم این تحقیق ،براکت کردن (اپوخه )8در بخشهایی نظیر
گردآوری و تحلیل دادهها و جایگاه پژوهشگر انجام شد .در خصوص این مسأله که چه کسی
باید اپوخه کند ،در فرایند گردآوری و تحلیل دادهها و از طریق رفتوبرگشت مکرر میان
پژوهشگر – دادهها-مشارکتکننده میسر شد.

1. Purposive Sampling
2. Snowball Sampling
3. Theoritical saturation
4. Credibility
5. Dependability
6. Epoche
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جدول  :1مشخصات مشارکتکنندگان
وضعیت

تمایل جنسی

وضعیت تأهل

کد مشارکتکننده

سن (سال)

تحصیالت

شاغل

ز به م

مجرد

1

28

فوقدیپلم

ز به م

مجرد

ز به م

مجرد

2

13

دانشجو

بیکار

3

23

کارشناسی

بیکار

ز به م

مجرد

ز به م

مجرد

4

13

دیپلم

پارهوقت

5

21

کارشناسی

شاغل

مجرد
مجرد

8

21

کارشناسی

بیکار

م به ز

7

28

دیپلم

شاغل

م به ز

6

24

کارشناسی

پارهوقت

ز به م

مجرد

3

22

فوقدیپلم

پارهوقت

م به ز

مجرد

11

13

دیپلم

بیکار

م به ز

مجرد

اشتغال

ز »1

بر مبنای نتایج توصیفی ،از ده نفر مصاحبهشوندگان ،شش نفر «ز به م و چهار نفر م به
بودهاند .میانگین سنی افراد  13/3سال بوده است .به لحاظ سرمایه فرهنگی یک نفر دانشجو،
سه نفر دیپلم ،دو نفر فوقدیپلم ،چهار نفر کارشناسی هستند .از حیث سرمایه اقتصادی
(شغلی) ،چهار نفر بیکار ،سه نفر شاغل پارهوقت و سه نفر شاغلاند .به لحاظ وضعیت تأهل،
همۀ مشارکتکنندگان مجردند.
 .5یافتههای پژوهش

در این مرحله توضیحات کالمی مصاحبهشوندگان که ارتباط تناتنگی با سؤاالت تحقیق داشتند
مورد تحلیل قرار گرفتند .واحدهای معنادار از عبارات و توصیفات مشارکتکنندگان استخراج
شد .ابتدا گزارههای مهم بهدستآمده ،سپس گزارهها به مفاهیم و دادههای نخستین تبدیل
شد ،آنگاه دادههای اولیه به مقولههای بزرگتر (فرعیتری) خوشهبندی شدند که در قالب هفت
تم اصلی استحصال شده است .این تمهای خوشهبندی منتج از گزارههای ادغامشده عبارتند
از :موانع «روانی»« ،اجتماعی»« ،اقتصادی»« ،فرهنگی»« ،دولتی»« ،دینی» و «خانوادگی» .از
ترکیب هفت مقوله که بهصورت سلسله مراتبی بهدستآمده را میتوان در یک مقولۀ اصلی
«موقعیت مرزی» تقلیل داد.

 .1منظور از «ز به م» کسی که با جنسیت بیولوژیک زنانه به دنیا آمده و خواهان تغییر بدن خود به بدنی مردانه است و مقضود از «م
به ز» کسی که با جنسیت بیولوژیک مردانه به دنیا آمده و خواهان تغییر بدن خود به بدنی زنانه است.
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 .1-5مهمترین موانع و مشکالت تراجنسیها

یکی از سؤاالت تحقیق این بود که تراجنسیها در فرایند زندگی خود با چه موانع و مشکالتی
مواجهاند و چگونه برچسب میخورند؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که تراجنسیها بهواسطه
ترتیبات یا سامانهی جنستی هم در موقعیت مردانه و زنانه بسر میبرند این موقعیت مرزی یا
برزخی آنها را با انواع خشونتهای اجتماعی و مشکالت متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،دولتی،
فرهنگی ،دینی و خانوادگی مواجه کرده است.
جدول  :2استخراج مقولههای فرعی و اصلی از کدهای باز مربوط به مهمترین موانع و مشکالت تراجنسیها
مفاهیم (کدها)

مقوالت فرعی

افسردگی
انزوا
بدبینی
بیماری روحی
کمبود عاطفی
خودکشی

مشکالت روانی

بالتکلیفی

بیمار جسمانی
منحرف جنسی
دوجنسه
دوجنسیتی
منحرف اجتماعی

انگ
اجتماعی

متلک
تحقیر
کنایه
تبعیض
طردشدگی
تجسس در حریم خصوصی
تهدید به تجاوز

خشونت

مشکالت اجتماعی

مشکالت قانونی
مشکالت قضایی
مشکالت حمایتی

مشکالت حاکمیتی

ضعف آگاهی
نبود آموزش کافی
آگاهی پایین متخصصان مربوطه

مشکالت فرهنگی

موقعیت مرزی

شخصیت متعارض
ابهام نقش
نبود آینده روشن

مقوله اصلی

14

یعقوبی چوبری و ساعدی

فهم پدیدارشناسانة تجارب زیسته افراد تراجنسی در شهر...
عدمآگاهی از فتواهای دینی جدید در خصوص
تغییر جنسیت ،عدمپذیرش احکام جدید دینی،
گرایش دینی شدید ،مقاومت روحانیون شیعه و
سنی

مشکالت دینی

فرار از خانه ،عدمحمایت خانواده (عاطفی /مالی)،
طرد از خانواده ،عدمپذیرش در خانواده

مشکالت خانوادگی

نبود امنیت شغلی ،نبود کار تماموقت ،فرصتهای
شغلی کمتر

مشکالت اقتصادی

الف) توصیف مشکالت روانی تراجنسیها

وضعیت تراجنسیها موجب میشود که آنها با انواع مشکالت روانی مواجه شوند .نخستین
واکنش آنها با این امر بدبینی ،بیماری روحی ،افسردگی ،کمبود عاطفی ،انزوا و افسردگی را
شامل میشود.
مشارکتکننده شماره « :7همه چیز دخیل هستن؛ اما خب اینجور بگم بهتره که فرد ترنس از
همون اوایل کودکی متوجه یه سری تفاوتها میشه که باعث انزواش میشه».
تراجنسیها چون سازگاری الزم با شرایط محیط را ندارند و از مزایای اجتماعی الزم
برخوردار نیستند ،استمرار و تداوم این وضعیت آنها را تا سرحد مرگ پیش میبرد.
مشارکتکننده شماره « :6بیشتر دوستام به خاطر بیکاری افسردگی و عقبافتادگی ذهن
مردم ،یا خودکشی میکنن یا کم کم نابود میشن».
ب) توصیف مشکالت اجتماعی تراجنسیها
 .1بالتکلیفی

یکی از مشکالت اجتماعی وضعیت متعارض و مبهمی است که تراجنسیها بسر میبرند این
وضعیت متعارض ،آنها را با مشکالت عدیدهای مواجه کرده است.
مشارکتکننده شماره « :2تو جّو دوستان ،من همون شاهینی که هستم خودمو معرفی میکنم،
اما تو خانواده و اینا نمیتونم بگم که شاهینم چون بههرحال خانواده اصلیام یعنی پدر و مادرم
آبروشون واسه شون مهمه .میگن تا موقعی که تکلیفت مشخص نشده تو همون نازنینی .واسه
خانواده ما خودتو تعریف میکنی .منم مجبورم خودمو همون نازنین معرفی کنم ،اما یه جایی
که بدونم درک و فهمشو دارن مثالً جایی بیرون از خانواده توی جمعهای دوستانه بخوام
خودمو معرفی کنم همون شاهین معرفی میکنم جایی که درکشو داشته باشن».
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 .2انگ اجتماعی

تنها عدۀ قلیلی از مشارکتکنندگان معتقدند که دیگران در مواجههی با تراجنسیها با اغماض
برخورد میکنند« :سرسری رد میشن و نشون نمیدن» ،اما اغلب مشارکتکنندگان اعتراف
نمودهاند تاکنون انواع برچسبهای جنسی از قبیل بیمار جسمانی (دوجنسه) منحرفِ جنسی
(همجنسگرا ،همجنسباز ،کجروی جنسی) دوجنسیتی (اواخواهر ،زننما و مردنما) و منحرف
اجتماعی (منحرف اجتماعی و بیدین) در تعامل با دیگران دریافت کردهاند .این امر تداعی-
کنندهی نظریهی داغ گافمن است .داغ یا ننگ به مسأله هویتهای خدشهدار اشاره دارد .برخی
افراد در تعامل با تراجنسیها از برچسب بیمار جسمانی استفاده میکنند .استفاده از داغ ننگ
برای تراجنسی ها تابعی از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی است .کسانیکه از سرمایه فرهنگی
کمتری برخوردارند زندگیِ تراجنسی ها برای آنها رازانگیزتر است.
مشارکتکننده شماره « :4بازم بستگی به میزان آگاهی طرف داره .بعضیا فکر میکنن
دوجنسهایم .ازمون راجع به آلت تناسلی میپرسن .یه سری از افرادم تا اسم تیاسو میشنون
یاد همجنسگراها میفتن یا فکر میکنن ما انحراف جنسی داریم».
مشارکتکننده شماره « :5تنها جملهای که ما اکثراً به گوشمون میخوره اینه طرف دختره یا
پسره؟».
بنابراین وضعیت تراجنسی ها برای افراد مختلف به اشکال مختلف بازنمایی میشود .برخی
افراد نیز در تعامل با تراجنسیها از مفهوم دوجنسی استفاده مینمایند ،این بازنمایی حاکی از
سامانهی جنسیتی است که افراد در جهت خاصی قرار میگیرند .عالوهبر داغ بیمار جسمانی،
تراجنسیها ممکن است در جامعه بهعنوان منحرف جنسی مقولهبندی شوند .ازاینرو،
پیشپرداخته در ساخت مقولهبندی افراد در خصوص تراجنسیها مؤثر است و سبب میشود
عدول از مرزبندیهای جنسیتی تحمل نگردد .مشارکتکنندگان برخی از تجارب خود را تحت-
عنوان منحرف ،همجنسگرا ،منحرف جنسی ،آدمهای زننما و مردنما و...اشاره کردهاند.
مشارکتکننده شماره « :8به نظر من و اون چیزی که تا حاال دیدم ،اکثراً افراد ترنس رو یک
سری آدمای منحرف و زننما یا مردنما میدونن».
تصورات قالبی و ایدئولوژیها در برساخت اجتماعی تراجنسیها نقش بسزایی دارد .این
تصورات و بازنماییها امری مکانمند و زمانمند است .در برخی زمینهها که ایدئولوژی
جنسیتی شدیدتر است مقاومتهای جنسیتی نیز از صعوبت بیشتری برخوردار است .دراینباره،
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مشارکتکننده شماره  6معتقد است« :مخصوصاً کسایی که تو روستا هستن فکر میکنن
قیامت شده».
مشارکتکننده شماره « :11فکر میکنن آخرالزمان شده و ما مشکل اخالقی داریم .میخوان
منصرفمون کنن».
 .3خشونت

تراجنسیها انواع مختلف خشونتها را در محیط زندگی خود تجربه میکنند بخشی از
خشونتها جنبهی روانی داشته است که شامل بدرفتاری کالمی و عاطفی مثل تمسخر ،توهین،
تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری ،دشنام و ناسزاگویی است .مشارکتکنندگان از "کنجکاوی"
دیگران نسبت به آنها سخن به میان آوردند ،آنها معموالً توسط دیگران زیر نظر گرفتهشده
و مورد پرسش قرار میگیرند .این پرسش و پاسخها به تصویر دیگران از افراد تراجنس شکل
میدهد" .تحقیر کردن" یکی دیگر از تجاربی است که به باور مشارکتکنندگان تصویری که
دیگران از آنها دارند را به شیوهای حقارتآمیز منتقل میسازد و در این تجربه برچسبهای
جنسی در قالب متلک و کنایه بیان میشوند .آنها از تجربههای مرتبط با کوچک شمرده شدن
یا سرزنش از سوی اطرافیان نیز اشاره کردهاند.
مشارکتکننده شماره « :3بچهها تو مدرسه اذیتم میکردن چون رفتارم به نظر اونا یه جوری
بود افسرده شدم چون فکر میکردم من منحرفم و مشکل از منه ،معلما هم منو دست
میانداختن فکر میکردن دارم ادا درمیارم».
برخی مشارکتکنندکان خشونت اجتماعی را تجربه نمودهاند .این خشونت شامل عدم
پذیرش اجتماعی و تبعیض است که برخی از آنها با آن مواجه بودهاند .طردشدگی بهعنوان
یکی از تجربههای منفی ادراکشده توسط مشارکتکنندگان منجر به بیاعتنایی و دوریگزینی
دوستان و خانوادهشان شده است و عواطف و احساسات این افراد را در معرض آسیب قرار داده
است .این طردشدگی و ایجاد مرز و فاصله مانع از قضاوت صحیح دیگران نسبت به آنها
میشود و فرآیند تثبیت هویت را با مشکالت جدی روبرو میسازد.
مشارکتکننده شماره « :8خیلی ناراحت و غمگین میشم و گریهام میگیره ،ولی معموالً
بروزش نمیدم ،نمونهاش رفتار خواهرمِ ،که با اینکه تحصیلکرده هست و توقع داشتم برخورد
منطقی با این مسأله داشته باشه ،ولی من رو از خودش روند و گفت اگه بخوای عمل کنی
نمیخوام ریختتو ببینم که خب ،دلم شکست».
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تهدید به تجاوز بهمثابهی خشونت جنسی نیز ازجمله تجاربی بوده که برخی از تراجنسیها
با آن مواجه بودهاند.
مشارکتکننده شماره « :7وقتیکه مدرسه رفتم همه منو از قبل میشناختن و چون کسی
آگاهی نداشت مسخره میکردن اذیت میکردن یا حتی تو مراحل بعد تجاوز میخواستن
بکنن».
ج) توصیف مشکالت خانوادگی تراجنسیها

اولین گروه اجتماعی که تراجنسیها با آن مواجه میشوند ،خانواده است .آنها ازیکطرف بین
امیال خود و خانوادهشان دچار تعارض شدید اجتماعی هستند.
مشارکتکننده شماره « :2خوام کل قضیه رو بگم اینه که خانوادهات تو رو یک شخصی میبینن
که تو داری اونا رو آزار میدی ،اذیتشون میکنی ،آبروشونو میبری و اون چیزی که اونا
میخوان نیستی».
مشارکتکننده شماره « :3خب بچههای ترنس شرایط زندگیشون فرق داره .بعضیا
خانوادههاشون اوکین .طرفم هیچ مشکلی نداره و راحت تطبیق میده ،ولی بعضی خانوادهها
مخالفن و هیچ حمایتی هم از بچشون نمیکنن ،اینه که خود طرف باید تمام سختیهای این
راهو یه تنه به دوش بکشه».
مشارکتکننده شماره « :5ترس بهشدت زیادی داشتم از اینکه بخوام جلوی خانواده مطرحش
کنم میترسیدم چون با خودم میگفتم چرا همه اینجورین ،من باهاشون فرق میکنم و خیلی
برام ترسناک بود واکنش خانواده واسه همین اصالً بروز نمیدادم ،کالً یه فرد درونگراییام».
برخی افراد با استراتژیهایی از قبیل طنز و سخره گرفتن در جهت مقاومت و نقیضهکردن
قدرت مسلط خانواده عمل میکنند .مشارکتکننده شماره « :8یکی از خاطراتم اینه که از
بچگیم ،هروقت مامانم یا خواهرم برای خودشون لباس یا کفش میخریدن سریع با ذوق
میرفتم میپوشیدم و یه جوری با حالت شوخی این کارو میکردم که بهم گیر ندن زیاد».
برخی معتقدند تراجنسیها با مشکالتی از قبیل ناسازگاریهای خانوادگی ،فرار از خانه،
افسردگی و ...مواجه هستند.
مشارکتکننده شماره « :6اگه وضع مالیش خوب باشه ،مثل بقیه ولی بازم کم وکسری تو
زندگی احساس میکنه ازجمله خانواده که نبودشون کل وجودمون رو داغون میکنه».
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د) توصیف موانع حاکمیتی تراجنسیها

مشارکتکنندگان نسبت به نهادهای رسمی بیاعتماد بوده و معتقد بودند پروسه قانونی مجوز
گرفتن تغییر جنسیت پروسهای طوالنیمدت است که در اکثر مواقع در جهت منصرف ساختن
فرد از پیگیری و عمل تغییر جنسیت انجام میگیرد .فهم نهادهای قضایی نیز در خصوص
تراجنسی ها همراه با مقاومت است .به نظر میرسد امر تراجنسی برای آنان عینی ،ازلی و ابدی
است و در دل گفتمان دینی قرار دارد اما مشکل تراجنسی برای آنان معنای دیگری دارد آنها
خواهان کیفرزدایی از مشکل خود هستند و خواهان گذار از مرزبندیهای جنسیتی بر مبنای
گفتمان موجود هستند.
مشارکتکننده شماره « :4مشکالت ما رو پزشکی قانونی زیاد میکنه ،بهمون دورههای درمان
طوالنی میدن که واقع چرنده ،هیچ تأثیری هم نداره فقط میکنن».
همچنین بین جهان تراجنسیها و جهان مقامات قضایی در خصوص مشکالت تراجنسیها
تفاوت بنیادین وجود دارد این امر سبب عدمهمدلی و درک متقابل بین آنان میگردد.
مشارکتکننده « :5رفتم پیش قاضی که دوره رواندرمانیمو اجازهشو بهم بده و وقتی رفتم
قاضی نمیدونست این قضیه چیه و میگفت من قبولش ندارم .فکر کن وقتی قاضی که برای
پرونده تغییر جنسیت تعیین کردن هیچ اطالعاتی راجع به این قضیه نداره».
مشارکتکننده شماره « :8مهمترین مشکل تراجنسیها عدم وجود قانونی برای حمایت از
ترنسهاست که باعث میشه فرهنگسازی درستی هم صورت نگیره و نتیجهش انزوا و باال
رفتن آمار خودکشی در بین ترنسهاست».
مقوله فرعی نقش دولت گسترهی وسیعی را شامل میشود چراکه این نهادها نقش به سزایی
در تجربهزیسته این افراد داشته است .میتوان اینگونه نتیجه گرفت که هرچند این تأکید
آگاهانه نبوده است اما بیانگر اهمیت و نقش انکارناپذیر دولت در شکل دادن و تثبیت هویت
افراد است .تراجنسی ها براین باورند که دولت به اندازه کافی از آنها حمایت و پشتیبانی به
عمل نمیآورد.
مشارکتکننده شماره « :11دولت اصالً حمایتمون نمیکنه تا وقتی ترس از حمایت از ترنس
وجود داشته باشه و اینطور تصور بشه که این مسأله کم اهمیته ،هیچ مشکلی حل نمیشه».
ه) توصیف مشکالت فرهنگی تراجنسیها

به نظر میرسد یکی از مشکالت تراجنسیها «فهمناپذیری» وضعیت آنهاست .این امر
تداعیکننده استعارۀ جانگری ( )1362است که معتقد است جهان مردان و جهان زنان فرق
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میکند و از استعارۀ مردان مریخی و زنان ونوسی استفاده نمود .جهانِ یک تراجنسی نیز با
جهان یک غیرتراجنسی بسیار متفاوت است.
مشارکتکننده شماره « :5تا حاال خیلیها بطور خیلی توهینآمیزی نگاه میکنن و
پچپچهاشون خیلی روی اعصاب و روان آدمه و خیلی اصالً یه نگاه سرسری میکنن و سرشونو
میاندازن پایین و خیلیهام به خودشون جسارت میدن که میان می پرسن و حاال ما براشون
توضیح میدیم ولی خب دیگه یه بازهای شد که من دیگه کالً توضیح نمیدادم چون وقتی
فرهنگسازی نشده و اطالعرسانی ندارن توضیحم فقط بدترش میکنه نمیفهمن و توضیحم
انگار به این اشتباهشون دامن میزنه و تنها جملهای که به گوشم میخوره ،اینه که طرف
دختره یا پسره و مشکلشونم همینه که جنسیت ما براشون مهمه».
این عدم آگاهی آنان را با وضعیت متناقضی مواجه کرده است ،زیرا از جهاتی برای آنها
مفید است و از جهاتی برای آنان مضر است.
مشارکتکننده شماره « :4آموزشوپرورش خیلی تأثیر داره باید از اول شناسایی کنن ما رو.
جامعه هم نااگاهه و بنظرم ناآگاه بمونه بهتره .چون اگر آگاهی پیدا کنن خیلیا ازمون
سوءاستفاده میکنن واسه همین اگه شناخته نشیم که تیاسیم خیلی بهتره .خوبه که بدونن
ما وجود داریم و انحراف جنسی نداریم ولی زیادی بدونن بد میشه .کالً روانشناسا نمیتونن
تشخیص بدن که فرد واقع تیاسه یا اختالل دیگهای داره».
مشارکتکننده شماره « :7من کالً حس و حال خوبی ندارم و همیشه با خودم درگیرم و
سردرگم و با هیچچیزی حالم خوب نمیشه ،نگاه مردم در مورد ترنسی که واقع دنبال حاشیه
نباشه خوبه چون مردم آگاهی درست ندارن و یه چیزی میگن وگرنه من به هرکسی کامالً
توضیح دادم پذیرفته و حمایت کرده».
بنابراین ،یکی از مشکالت تراجنسیها ،موانع شناختی است .دراینباره ،رسانهها نقش عمده-
ای دارند .مشارکتکنندگان با اشاره به نقش رسانهها در اطالعرسانی و فرهنگسازی تأکید
داشتند رسانهها بهویژه تلویزیون میتوانند در تثبیت هویت آنها و شکل دادن به افکار و نگرش
دیگران نقش به سزایی ایفا کنند .آنها اعتقاد داشتند ،بهترین روش جهت آگاهیبخشی
عمومی و شفافسازی را تولید برنامههای رسانهای میدانستند .برخی برای عمومیکردن
مشکالت تراجنسیها تأکید دارند که میتوان از زبان نمادین و هنر که خصلت زیباشناختی
دارد استفاده کنند.
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مشارکتکننده شماره « :1االن خیلی بهتر شده ،سریال گلشیفته خیلی تأثیر داشت شبکههای
اجتماعیام همینطور».
و) توصیف مشکالت دینی تراجنسیها

یکی از سؤاالت تحقیق این است که به لحاظ ذهنی مصاحبهشوندگان چه تصویری از نهادهای
دینی دارند .بهزعم آنها نهادهای دینی در مواجهه با امر تراجنسی با مقاومت همراه است.
نهادهای دینی بهمثابه ساختار اجتماعیاند این نهادها هم خصلت الزامآوری دارند و
محدودیتهایی بر کنشگران ایجاد میکنند هم اینکه نهاهای دینی فرصتآفریناند؛ زیرا ممکن
است با تغییر روایت امکان جدیدی برای کنشگران فراهم نمایند؛ بنابراین ،پارادایمهای دینی
یکسری امکانهای جدید ایجاد میکند اما جلوی بسیاری از امکانهای دیگر را سلب میکند.
تراجنسیها سوژگی خود را در ساختارهای دینی رقم میزنند .آنها با کنشهایشان به
بازاندیشی ساختار دینی میپردازند ،اما ساختارهای دینی نیز برای آنها الزامات و محدودیت-
هایی فراهم میکنند .دراینباره برخی تراجنسیها معتقدند بعضی گفتمانهای رایج علیرغم
گفتمان دولتِ دینی از مقاومت بیشتری برخورداند .آنها این کار را با استعارههای دینی «کفر
میدانند »...و «دست بردن در خلقت خدا» تلقی میکنند.
مشارکتکننده شماره « :8اولین و مهمترین مشکل و مانع مذهب ماست ،کسایی که مطلع
نیستن این کار کفر میدونن و معتقدن که دست بردن تو خلقت خداست».
برخی دیگر معتقدند برخی از کنشگران دینی اطالعی از احکام جدید دینی در خصوص
تغییر جنسیت را مطلع نیستند و به مقاومت از هرگونه بازاندیشی در امر تغییر جنسیت مقاومت
میکنند.
مشارکتکننده شماره « :5خیلی از خانوادهها بچهها رو میبرن نمیدونم پیش کسایی که فقه
خوندن ،شیخن یا هرچی دیگه و اونام اطالعات کافی ندارن ،حتی فتوای رهبر زمان خودشون
امام خمینی که فتوای تغییر جنسیت رو داد رو نمیدونن چیه حتی اونم قبول ندارن .ولی بازم
کسایی که خانواده رو ترک میکنن اگه بتونن کار کنن وکار پیدا کنن بازم میتونن زندگی
سادهای داشته باشن».
ز) توصیف مشکالت اقتصادی تراجنسیها

مشکالت فیزیکی و بدنمندی تراجنسیها سبب شده آنها مشکالت دیگری همچون موانع
شغلی و فعالیتهای اقتصادی را نیز تجربه کنن ،دراینباره ،اغلب آنها به لحاظ ذهنی اظهار
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کردهاند کار تماموقت نداشته باشند و در صورت اشتغال ،از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
آنها در مقایسه با دیگران از فرصتهای شغلیِ کمتری برخوردارند.
مشارکتکننده شماره « :4زندگی که کالً واسه ماها مزخرفه .من خودم معموالً  61درصد
زندگیم افسرده بودم .حاال بازاین وضعیت اقتصادی ایرانم فشار و چندین برابرمیکنه .اصالً
احساس امنیت اقتصادی ندارم».
بیکاری و مشکالت اقتصادی پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی برای تراجنسیها به ارمغان
آورده است که افسردگی و خودکشی از نتایج آن بوده است.
مشارکتکننده شماره « :6بیشتر دوستام به خاطر بیکاری افسردگی و عقبافتادگی ذهن مردم
یا خودکشی میکنن یا کم کم نابود میشن».
بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان میدهد که تراجنسیها در یک وضعیت مرزیِ بغرنج و ناراحتکنندهای
بسر میبرند که سوژههای تحقیق از آن به «بالتکلیفی» تعبیر کردهاند .بهعبارتدیگر ،آنها از
موقعیت «اینجا و اکنونی» خود ناراضیاند و بهزعم کانل ( )2113خواهان گذار از مرحلهی
مرزی و نیل به تعین جنسیتی خویشاند .این امر ،با نتایج تحقیق موحد و حسینزاده ()1331
در داخل ،پیتس و همکاران ( )2113و پاروال و همکاران ( )2111در خارج ،در خصوص وضعیت
تراجنسی و کیفیت زندگی همسویی دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد که وضعیت برزخیِ
تراجنسیها ،بهمثابه مقوله اصلی سبب میشود که آنها انواع خشونتهای کالمی ،اجتماعی،
اقتصادی ،جنسی و روانی را در فرایند زندگی روزمره تجربه کنند .همچنین ،براساس نتایج
تحقیق مشارکتکنندگان با انواع استعارهها و برچسبهای جنسی که خصلت بدنمندی دارند
شناخته شدهاند .بهعبارتدیگر ،انواع تصاویر از تراجنسیها توسط مردم برساخت شده است.
این تصاویر و ایماژهای منتج از دادههای تحقیق عبارتند از :بیمار جسمانی (دوجنسه) منحرفِ
جنسی (همجنسگرا ،همجنسباز ،کجروِ جنسی) دوجنسیتی (اواخواهر ،زننما و مردنما) و
منحرف اجتماعی (منحرف اجتماعی و بیدین) .این امر تداعیگر دیدگاه ریوین کانل است که
در هر جامعه ،نظم جنسیتی خاصی وجود دارد که سایر مقولهبندیهای جنسیتی غیرمتعارف
و منحرف تلقی میشود .برمبنای نتایج تحقیق ،تراجنسیها چنین تصویری از خود توسط مردم
را نادرست دانسته و خواهان واژگونسازی آن هستند؛ زیرا جنسیتزدگی نگاه مزبور موجب
انواع اِعمال تبعیضهای جنسی در قالب سایر گونههای جنسی میشود .بهزعم کانل ( 2112و
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 )2113زندگی تراجنسیها ،در درون ساختار جنسیتی خانواده ،اقتصاد و دولت تعیّن یافته و
توسط نظم جنسیتی ،نامتعارف تلقی شده و با انواع برجسبهای جنسی ساخته میشوند.
هویت جنسی آنها امری بدنمند است که ادراک افراد از خود صبغۀ جسمانی دارد .عالوهبراین،
برمبنای یافتههای تحقیق عمدهترین موانع و مشکالت تراجنسیها شامل موانع حقوقی
(مشکالت قانونی و قضایی) ،موانع فرهنگی (آموزشی و آگاهیبخشی) ،موانع دولتی (حمایتی)،
موانع دینی و موانع خانوادگی است .برمبنای یافتههای پژوهش دانافر و همکاران ( )1335رفع
موانع نهادی و همکاری سازمانهای مزبور در کاهش آالم تراجنسیها نقش عمدهای در رضایت
از زندگی آنان دارد .هرچند بهزعم کانل ( )1368همۀ نهادهای اجتماعی (آموزشی ،دینی و
خانواده و )...مزبور مروج ایدئولوژیهای جنسیتی هستند و تمام مساعی آنها در جهت
بهنجارسازی ،اسنتطاق و منقادسازی افراد بهمثابهی سوژههای جنسی در نقشهای جنسیتی
مردانه و زنانه هستند .بااینوجود ،برمبنای دیدگاه نیکولوسی ( )1336تغییرجنسخواهی
پسران و دختران نیز تحتتأثیر جامعه ،گفتمان اجتماعی و مناسبات «پیشاتغییرجنسگرایی»
است .بهعبارت دیگر ،این سنخ از دختران و پسران مردانگی و زنانگی را در خود «درونی» و
«اینهمانی» نکردهاند .فرهنگ جنسی مدرن نیز در ایجاد آشفتگیهای جنسیتی نقش عمدهای
داشته است .یافتههای تحقیق نشان میدهند مشکالت تراجنسیها دارای پیامدهای متعددی
برای آنها بوده است .واکنش تراجنسیها در سطح فردی عبارتند از :بدبینی ،بیماری روحی،
افسردگی ،کمبود عاطفی ،انزوا ،افسردگی و خودکشی .پیامدهای اجتماعی آن عبارتند از:
مقاومت تراجنسیها در مقابل وضعیت مرزی ،سلطه و قواعد جنسیت صرفاً اطاعت محض
نیست ،بلکه وضعیت ابهامانگیز به آنها فرصت میدهد تا انواع بازیها شکل بگیرد و با اشکال
مختلف مقاومت و نقیضهوار (طنز ،تحقیر ،مبدلپوشی) در جهت «تعلیق» و اسطورهزدایی از
مرزبندیهای جنسیتی هستند .برمبنای نتایج این پژوهش ،تراجنسیها براین باورند چه قبل
و چه بعد از تغییر جنسیت با تناقضات متعددی مواجهاند ،این چالشها و تناقضات با نتایج
تحقیق جباری و همکاران ( )1337و محمدباقری و همکاران ( )1336در داخل ،گارفینکل
( ،)1387زاکر ( )1333و نیکولوسی ( ،)2112در خارج هماهنگی دارند.
سرانجام ،با توجه به انواع مسائل ،ابهامات و تناقضات اجتماعی-فرهنگی در زندگی روزمره
تراجنسیها پیشنهاد میشود اقداماتی مناسب با ساختار اجتماعی جامعه ایرانی انجام شود.
این اقدامات در ابعاد اقتصادی و حقوقی نظیر حمایت مالی و بیمهای و شرایط شغلی مناسب
و با ثبات برای تراجنسیها و تهیه و تصویب قوانین در جهت رفع تعارضات حقوقی در کاهش
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آالم آنان ضروری است .همچنین در بُعد فرهنگی (آگاهسازی) و خدماتی ،انجام تدابیر مناسب
از قبیل برگزاری کارگاههای آموزشی برای خانوادههای دارای فرزند تراجنس و برگزاری خدمات
مشاورهای و دورههای آموزشی در مدارس جهت آگاهسازی آموزگاران و دانشآموزان و ...دارای
اهمیت بسزایی است .هرگونه سیاستهای تغییرجنسخواهی باید بهدوراز نگاه ابزاری ،تجاری
و صنعت جنسی ،اما محتاطانه ،همهجانبه و چندوجهی در جهت سالمت پسران و دختران
باشد چون هرگونه سیاستگذاری جنسیِ غیرعلمی و نادرست ممکن است آنها را با مشکالت
و تناقضات دیگری مواجه نماید.
تقدیر و تشکر
از تمامی کسانی که ما را در این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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