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مناســبات جنســیت زده کنونــی باعــث می شــود کــه مــا متخصصینــی کــه ایــن مجموعــه را گــردآوری 
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ــز  ــود نی ــر خ ــتان دیگ ــکاران و دوس ــه هم ــرده و ب ــال ک ــاد آن را دنب ــی، مف ــچ پیش قضاوت ــدون هی ب

برســانید.

.



       فهرست مطالب 

مقدمه: سخنی با خوانندگان                                                                                                      1

حقوق عمومی من در اتاق درمان به عنوان یک مراجع چیست؟                                         3

نکات اختصاصی درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی                                                   8      

ضمیمه اطالعات تکمیلی برای عالقمندان                                                                         20

منابع جهت مطالعه بیشتر                                                                                                       23

...................................

.................................... 

..........................

..............

.................

{





1

...

 سخنی با خوانندگان 

شــاید بــرای همــه شــما اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــه روانشــناس، مشــاور یــا حتــی روانپزشــک مراجعه 

کرده ایــد تــا دربــاره مســاله ای شــخصی صحبــت کنیــد یــا هم فکــری بگیریــد. ممکــن اســت ایــن 

مراجعــه بــه دلیــل احســاس افســردگی یــا اضطــراب بــوده باشــد یــا اختــالف بــا فــردی در خانــواده، 

ــت  ــا هوی ــی ی ــش جنس ــاره گرای ــد درب ــل تردی ــه دلی ــی  ب ــا حت ــان ی ــخ در زندگی ت ــه تل ــک تجرب ی

ــه  ــد چ ــه بای ــتید ک ــق نمی دانس ــور دقی ــه ط ــا،  ب ــن موقعیت ه ــب ای  در اغل
ً
ــاال ــیتی تان. احتم جنس

انتظاراتــی داشــته باشــید؟  احتمــاال در تجربــه اول گیــج شــده اید و شــاید حتــی در تجــارب بعــدی 

هــم ایــن حــس ســردرگمی بــا شــما همــراه بــوده اســت. 

ــی از   حرف
ً
ــدا ــد تعم ــاور می روی ــزد مش ــی ن ــالف خانوادگ ــا اخت ــردگی ی ــرای افس ــی ب ــاید وقت ش

هویــت یــا گرایشــتان بــه زبــان نیاوریــد تــا مبــادا مــورد کنجــکاوی بی مــورد یــا بدتــر ازآن،  تعصــب 

ــه  ــده ب ــک مراجعه کنن ــوان ی ــه عن ــان ب ــق و حقوق ت ــه ح ــز، ب ــد. گاه نی ــرار بگیری ــماتت او ق ــا ش ی

ــوق  ــه حق ــود ک ــث میش ــکالت،  باع ــت مش ــن دس ــد. ای ــنا نبوده ای ــت روان آش ــص بهداش متخص

بســیاری از افــراد جامعــه اقلیت هــای جنســی و جنســیتی در ایــران، در مراکــز مشــاوره و کلینیک هــای 

ــا به طــور جــدی نقــض شــود. بســیاری از افــراد  اعصــاب و روان، مــورد بی توجهــی قــرار گیــرد و ی

جامعــه رنگین کمانــی تجربــه مثبتــی از مراجعــه بــه روانشناســان، مشــاوران و روانپزشــکان ندارنــد. 
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ایــن تجــارب منفــی باعــث می شــود کــه نــه تنهــا اقلیت هــای جنســی، دیگــر تمایلــی بــرای مراجعــه 

ــا بحرانهــای روحــی نداشــته باشــند، بلکــه عــدم  ــاز ی ــع نی ــه متخصصــان بهداشــت روان در مواق ب

مطالبه گــری و ارایــه بازخــورد بــه ایــن متخصصــان، آنــان را نیــز غیرپاســخگو می ســازد. در نتیجــه، 

ــدی و  ــالش ج ــتم - ت ــک سیس ــوان ی ــه عن ــطح کالن، ب ــه درس ــردی و چ ــورت ف ــه ص ــه ب ــان – چ آن

ــد.   گاهــی خــود نمی کنن ــش وآ ــای دان ــرای ارتق ــری ب موث

هــدف از نــگارش ایــن راهنمــا، آشــنا کــردن مراجعــان رنگین کمانــی بــا حقــوق اولیــه و انســانی خــود 

بــه عنــوان فــردی از جامعــه اقلیت هــای جنســی در برخــورد بــا روانشناســان، روانپزشــکان و مشــاوران 

ــه  ــد ب ــان، می توانن ــض حقوق ش ــا نق ــه ب ــراد، در مواجه ــن اف ــک ای ــک ت ــب، ت ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس

جــای ســکوت، اعتــراض کننــد و از درمان هــای غیرموثــر یــا آسیب رســان ســر باززننــد . بــه تدریــج 

ــود  ــد ب ــادر خواهن ــی ق ــای جنس ــه اقلیته ــراد جامع ــود اف ــردی، خ ــای ف گاهی ه ــن آ ــش ای ــا افزای و ب

ــان  ــه آن ــد و از مراجعــه ب ــی تشــخیص دهن ــش کاف ــدون دان ــراد ب ــه روز را از اف گاه و ب متخصصــان آ

ــم در  ــی، آن ه ــن تالش ــد.  چنی ــرار دهن ــز ق ــران نی ــار دیگ ــود را در اختی ــه خ ــد تجرب ــودداری کنن خ

ــود  ــان وج ــن متخصص ــر کار ای ــه ای ب ــی و حرف ــارت اخالق ــه نظ ــفانه هیچگون ــه متاس ــرایطی ک ش

ــد.  ــذار باش ــودمند و تاثیرگ ــد س ــدارد، می توان ن

مــا در ســال گذشــته نیــز "راهنمــای مشــاوره بــه اقلیت هــای جنســی، ویــژه روانشناســان و پزشــکان" 

را منتشــر کردیــم. بــرای درخواســت ایــن راهنمــا نیــز می توانیــد بــا آدرس ایمیــل مــا تمــاس بگیریــد.
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حقــوق عمومــی مــن در اتــاق درمــان بــه  عنوان    
.......................   یــک مراجع چیســت؟    

ــه  ــه ای  ک ــان از لحظ ــک انس ــوان ی ــیتی اش به عن ــت جنس ــی و هوی ــش جنس ــارغ از گرای ــردی ف هرف

وارد اتــاق  درمــان مشــاور، روانشــناس یــا روانپزشــک می شــود حقوقــی دارد. ایــن حقــوق عمومــی 

هســتند و بایــد در ارتبــاط بــا تمامــی مراجعه کننــدگان رعایــت شــوند. در ادامــه بــا ایــن حقــوق آشــنا 

می شــوید: 

حــق احتــرام بــه مراجــع همان گونــه کــه هســت. فرقــی نــدارد شــما در چــه جایــگاه اجتماعــی . 1

ــری  ــه درمان گ ــر ب ــه ای اگ ــینه و زندگینام ــر پیش ــا ه ــید. ب ــی باش ــنی و طبقات ــت س ــا موقعی و ی

ــرام  ــورد احت ــان، م ــک انس ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــق شماس ــی ترین ح ــن اساس ــد، ای ــه کنی مراجع

واقــع شــوید. البتــه کــه ممکــن اســت رفتــار یــا عملکــرد شــما توســط درمان گرتــان بــه صراحــت 

نقــد شــود ولــی او حــق نــدارد کرامــت انســانی شــما را تحــت هیــچ شــرایطی زیــر ســوال ببــرد. 

حــق برخــورداری از رفتــار منصفانــه و بــدون تبعیــض:  شــما حــق داریــد فــارغ از نــژاد، زبان، . 2

مذهــب، ملیــت، گرایــش جنســی، هویــت جنســیتی، طبقــه اجتماعــی و ســوابق خانوادگی تــان 

ــر  ــی ب ــد. اگــر شــواهدی مبتن ــد، اســتفاده کنی ــه او رجــوع کرده ای از خدمــات متخصصــی کــه ب

{...
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برخــورد تبعیض آمیــز مشــاهده کردیــد مجبــور بــه تحمــل فضــا نیســتید و حــق شــما اســت کــه 

اعتــراض کنیــد یــا حتــی بــه مراجــع باالتــر شــکایت کنیــد. 

یــم شــخصی: کســی جــز مشــاورتان حــق نــدارد بــه . 3 حــق محفــوظ مانــدن اطالعــات و حر

محتــوای اطالعــات شــخصی پرونــده شــما دسترســی داشــته باشــد. ضبــط صــدا و ویدیــو بــدون 

ــه  ــا ب ــان، ب ــت درم ــود کیفی ــرای بهب ــاوران ب ــی مش ــت. گاه ــوع اس ــما ممن ــالع ش ــا اط ــازه ی اج

اشــتراک گذاشــتن جزییــات مرتبــط بــا شــما بــا اســاتید یــا سوپروایزرهایشــان، ازآنهــا مشــورت 

ــرای  ــان ب ــن اگــر شــما قصدت ــن کار، ناقــض رازداری نیســت. همچنی ــد کــه ای ــه ای میگیرن حرف

ــا فــرد دیگــری را در جلســه مشــاوره مطــرح  ــان ی ــه خودت آســیب جــدی ) اعمــال خشــونت(  ب

کنیــد، مشــاور شــما مجــاز بــه فــاش کــردن محتــوای ســخنان تان )تنهــا مرتبــط بــا خطــر آســیب 

یــا اعمــال خشــونت( بــرای عضــوی از خانــواده یــا مراجــع قانونــی، بــه منظــور صیانــت از جــان 

ــی  ــومین موقعیت ــت. س ــری اس ــا دیگ ــما و ی ش

کــه اطالعــات شــما بــه طــور مجــاز می توانــد 

فــاش شــود، در برابــر دادگاه اســت. دادگاه 

ــی  ــیارخاص قانون ــوارد بس ــت درم ــن اس ممک

از  یــا تجــاوز(  قتــل  )مثــل پرونــده هــای 

ــد  ــت کن ــده، درخواس ــن پرون ــر طرفی درمان گ

ــید،  ــی( باش ــن قانون ــر س ــوان )زی ــر نوج ــد. اگ ــی قراردهن ــار قاض ــی را در اختی ــات خاص اطالع

ممکــن اســت درمان گرتــان الزم بدانــد مــواردی را دربــاره مســایل شــما بــا والدیــن تــان در میــان 

  ازشــما اجــازه بگیــرد و بــرای شــما توضیــح دهــد کــه 
ً
بگــذارد. امــا قبــل از اینــکار بایــد حتمــا

چــرا اطــالع دادن بــه والدیــن تــان مهــم اســت. بــه جــز مــواردی کــه ذکرشــد، درمان گــران، در 

ــد. ــچ مــوردی حــق افشــای اســرار و اطالعــات مراجعــان  را ندارن هی

بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران ممکــن اســت نهادهــای قضایــی از ایــن اطالعــات بــرای متهــم 

کــردن فــرد نیــز بهــره جوینــد، توصیــه می کنیــم از ارائــه اطالعــات غیــر ضــرور به ویــژه اســم 

افــراد دیگــر در جلســات مشــاوره خــودداری کنیــد.

ــه  کســی جــز مشــاورتان حــق نــدارد ب

محتــوای اطالعــات شــخصی پرونــده 

شــما دسترســی داشــته باشــد. ضبــط 

یــا  اجــازه  بــدون  ویدیــو  و  صــدا 

ــت. ــوع اس ــما ممن ــالع ش اط
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ــا ســه جلســه ابتدایــی ) کــه . 4 گاهــی از رونــد درمــان: شــما حــق داریــد بعــد از یــک ت حــق آ

ــد:   ــر بدانی ــاره مــوارد زی ــه طــور روشــن درب جلســات ارزیابــی هســتند( ب

ــما  ــاری ش ــا بیم ــکل ی ــام مش ــت؟ ن ــخیص داده اس ــما تش ــکلی را درش ــه مش ــان چ درمان گرت

چیســت؟ بــه چــه دالیلــی ممکــن اســت ایجــاد شــود. چــه ســیری دارد؟ ) پیــش رونــده اســت 

ــدام  ــت. ک ــش رو کدام هاس ــی پی ــای درمان ــا و گزینه ه ــت؟( راه حل ه ــا ثاب ــود ی ــه بهب ــا روب ی

رویکــرد درمانــی قــرار اســت طــی شــود. هــدف درمــان رســیدن بــه کــدام نقطــه اســت؟ ) آیــا 

ــا  ــان ی ــی درم ــما در ط ــای ش ــئولیت ه ــبی؟( مس ــرفت نس ــا پیش ــود دارد ی ــی وج ــودی قطع بهب

رفــع مشــکل شــامل چــه مــواردی اســت؟ 

کل درمــان حــدودا ً چقــدر زمــان می بــرد؟ 

ــت؟  ــاز اس ــورد نی ــاوره م ــه مش ــد جلس چن

ــود؟   ــد ب ــه خواه ــات چگون ــل جلس فواص

ــت؟  ــدر اس ــه جق ــه هرجلس هزین

ــی   ــد ط ــد بای ــاال ذکرش ــه درب ــایلی ک مس

یــک توافــق دونفــره روشــن شــوند. ممکــن اســت درمان گــر، طــرح درمانــی را کــه در ذهــن دارد بــه 

وضــوح بیــان نکنــد امــا دانســتن دربــاره آن حــق شماســت و می توانیــد درایــن بــاره ســوال بپرســید 

و درخواســت اطالعــات بیشــتر کنیــد. همچنیــن می توانیــد درخواســت کنیــد بــه موضوعــی بیشــتر 

 بگوییــد » مــن فکــر میکنــم یکــی از دالیــل احســاس تنهایــی ام، ضعــف مــن 
ً
پرداختــه شــود. مثــال

در روابــط بیــن فــردی اســت و دوســت دارم روی ایــن ضعــف کارکنیــم« . بــه ایــن ترتیــب، درهمــان 

ابتــدا بــا بیــان خواســته هایتــان، انتظــارات خــود را از درمــان مشــخص می کنیــد. اگــر درمان گــر بنــا 

بــه دالیلــی بخواهــد تعــداد جلســات مشــاوره را کاهــش یــا افزایــش دهــد و یــا فواصــل بیــن جلســات 

کنــد.  گفتگــو  شــما  بــا  آن  دالیــل  دربــاره  اســت  موظــف  کنــد  زیــاد  یــا  کــم  را 

حــق اتمــام درمــان در زمــان دلخــواه: حتــی اگــر از قبــل دربــاره یــک رونــد درمــان یــا مشــاوره . 5

بیســت جلســه ای توافــق کــرده باشــید شــما تعهــدی بــرای مانــدن اجبــاری در آن نداریــد. شــما 

ــی  ــرح درمان ــر، ط ــت درمان گ ــن اس ممک

را کــه در ذهــن دارد بــه وضــوح بیــان نکنــد 

ــت و  ــق شماس ــاره آن ح ــتن درب ــا دانس ام

می توانیــد درایــن بــاره ســوال بپرســید و 

ــد.  ــتر کنی ــات بیش ــت اطالع درخواس
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حــق داریــد کــه در هــر لحظــه  تصمیــم بگیریــد، انجــام قــرار مشــاوره یــا درمــان را پایــان دهیــد 

ــان،  ــورد تصمیم ت ــالع دادن در م ــه اط ــز وظیف ــه به ج ــدون اینک ــوید  ب ــرف ش ــه آن منص و از ادام

موظــف بــه ارائــه کم تریــن توضیحــی در ایــن بــاره باشــید. هرچنــد توصیــه مــی شــود اگــر ایــرادی 

در رونــد درمــان حــس می کنیــد یــا حــس خوبــی بــه آن نداریــد، قبــل از تــرک درمــان دربــاره آن 

گفتگــو کنیــد.  امــا اگــر ایــن کار معذب تــان می کنــد الزامــی نیســت. 

ــه مشــاور و روانشــناس مراجعــه . 6 ــی ب ــا وقت ــه شــکایت اصلــی: هریــک از م ــن ب حــق پرداخت

می کنیــم، یــک یــا دو مــورد اصلــی را بــه عنــوان دلیــل اصلــی شــکایت یــا مشــکل عمــده ای کــه 

 انتظــار داریــم در پایــان فراینــد درمــان، آن مشــکلها 
ً
مایلیــم حــل شــود مطــرح می کنیــم و طبیعتــا

ــد درمــان/ مشــاوره از مســیر اصلــی خــود منحــرف  ــد رون حــل شــده باشــد. اگــر فکــر می کنی

ــی آن  ــاره چرای ــد درب ــق داری ــود ح ــت می ش ــط صحب ــی بی رب ــاره موضوعات ــا درب ــود ی می ش

ســوال کنیــد. 

ــران، بــدون اینکــه شــما  ــژه در ای گاه به وی ــاآ ــه: بســیار محتمــل اســت برخــی درمان گــران ن نکت

ــا هویــت جنســی تــان متمرکــز شــوند و بخواهنــد  درخواســت کــرده باشــید بــر روی گرایــش ی

دربــاره امــکان تغییــر یــا درمــان آن ســخن بگوینــد. درحالــی کــه شــما بــه دلیــل دیگــری )مثــال 

ــازه را  ــن اج ــا ای ــه آنه ــز ب ــد. هرگ ــه کرده ای ــان( مراجع ــا اضطراب ت ــردگی ی ــان افس ــرای درم ًب

ندهیــد. ایــن حــق شماســت کــه در همــان حیطــه ای کــه درخواســت کمــک کرده ایــد، مشــاوره 

دریافــت کنیــد. اگــر در آرایشــگاه درخواســت کوتاهــی مــو کنیــد و آرایشــگرتان بخواهــد رنــگ 

مویتــان را تغییــر دهــد چــه واکنشــی نشــان می دهیــد؟  همــان واکنــش را الزم اســت نســبت بــه 

چنیــن درمان گــری نشــان دهیــد. بــه او بگوییــد کــه مشــکلی بــا گرایــش یــا هویــت جنســی تان 

ــه روز نیســتند. ــوده و ب ــی ب ــر اصول ــن درمان هــا غی ــد کــه ای ــا روشــن تر بگویی ــد و ی نداری

حــق پاســخ نــدادن بــه ســواالتی کــه مراجــع بــا آنهــا راحــت نیســت. شــما موظــف نیســتید . 7

ــرار  ــدف ق ــما را ه ــخصی ش ــی ش ــایل خیل ــد مس ــر می کنی ــه فک ــد ک ــخ دهی ــواالتی پاس ــه س ب
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می دهنــد. یــا ســواالتی کــه جــواب دادن بــه آنهــا بــرای شــما دردنــاک اســت و بــار روانــی زیــادی 

 دلتــان بخواهــد بــه ســوال پاســخ دهیــد امــا هنــوز از 
ً
دارد. در برخــی شــرایط ممکــن اســت قلبــا

نظــر هیجانــی آمــاده نباشــید یــا نیــاز بــه زمــان بیشــتری داشــته باشــید تــا در حضــور مشــاورتان 

احســاس امنیــت و اعتمــاد کامــل داشــته باشــید. در ایــن شــرایط میتوانیــد دقیقــا همیــن موضــوع 

را بــه او انتقــال دهیــد و در فرصتــی دیگــر بــه ســوال او پاســخ دهیــد. 

ــوع  ــا موض ــی ب ــر ارتباط ــا اگ ــد. خصوص ــه بیابی ــط و مغرضان ــوالی را بی رب ــت س ــن اس گاه ممک

ــان  ــه ت ــف حافظ ــل ضع ــه دلی ــما ب ــت ش ــن اس ــال ممک ــور مث ــه ط ــد. ب ــته باش ــاوره نداش مش

ــما و  ــی ش ــه جنس ــات رابط ــاره جزیی ــد درب ــاور بخواه ــید و مش ــاوره داده باش ــت مش درخواس

شــریک تان بدانــد. در چنیــن شــرایطی  بایــد جــدی، قاطعانــه و بــدون تعــارف اعــالم کنیــد کــه 

ــت.  ــث اس ــوع بح ــا موض ــاط ب ــده بی ارتب ــرح ش ــوال مط ــت و س ــخصی شماس ــم ش ــن حری ای

ــر . 8 ــه درمان گ ــد ک ــت دهی ــد درخواس ــق داری ــما ح ــان  ش ــر درم ــارت ب ــت نظ ــق درخواس ح

ــد.  ــان را مــورد بازبینــی قراردهــد و اظهــار نظــر او را بدانی ــده ت ــد درمــان شــما و پرون دیگــری، رون
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ــی و  ــش جنس ــاره گرای ــی درب ــکات اختصاص ن
ــیتی ــت جنس ............................هوی

آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک مــی توانــد بــه مــن بگویــد کــه گرایــش جنســی مــن 

چیســت؟ 

ــطه(  ــی بی واس ــوری ) یعن ــم حض ــان عل ــی خودش ــش جنس ــه گرای ــبت ب ــراد نس ــب اف  اغل
ً
ــوال  معم

دارنــد. علــم حضــوری یعنــی حســی کــه بــرای فــرد بــه روشــنی آشــکار اســت. همان طــور کــه وقتــی 

ــی از  ــه کس ــت ک ــن نیس ــه ای ــازی ب ــم و نی ــالع داری ــادی مان اط ــس ش ــان از ح ــتیم خودم ــاد هس ش

بیــرون بــه مــا اطــالع دهــد کــه شــاد هســتیم بلکــه حــس شــادی را بــدون واســطه در درون خودمــان 

حــس میکنیــم. بــه همیــن ترتیــب، اغلــب افــراد، میــل ذهنــی و هیجانــی بــه همجنــس را بــه روشــنی 

در وجــود خــود درک می کننــد. بــا اینحــال، در جوامعــی ماننــد ایــران، کــه دسترســی بــه اطالعــات 

 از 
ً
ــا ــه اساس ــند ک ــته باش ــی نداش ــن شانس ــراد چنی ــه اف ــت هم ــن اس ــت، ممک ــدود اس ــی مح جنس

گاه باشــند. همچنیــن، ســرکوب چنیــن امیالــی بــه دلیــل غلبــه  وجــود گرایشــهای جنســی مختلــف آ

باورهــای مذهبــی رایــج اســت. بــه همیــن دلیــل، اگــر شــما دربــاره گرایــش جنســی تان تردیــد داشــته 

باشــید، روانشــناس ممکــن اســت بــا ســوال پرســیدن دربــاره احساســات جنســی یــا خیالپردازی های 

ــر  ــان را دقیق ت ــا خودت ــد ت ــک کن ــما کم ــه ش ــی تان ب ــار جنس ــابقه رفت ــن س ــما و همچنی ــی ش جنس

{...

...
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ــت گرایش هــای  ــاره ماهی ــه شــما درب گاهــی دادن ب ــه روانشــناس، آ ــع، وظیف ــد. در واق ــی کنی ارزیاب

جنســی اســت. بــه طورمثــال، یــک فــرد دوجنســگرا ممکــن اســت ازســنین نوجوانــی بــه هــردو جنس 

تمایــل داشــته باشــد، امــا همــواره بــه دلیــل تــرس و شــرم ، میــل بــه همجنــس را در خــود ســرکوب 

ــاده خواهــی اســت.  ــا زی ــه هــردو جنــس، نوعــی انحــراف ی ــرا تصــور می کنــد کــه میــل ب کنــد. زی

درچنیــن وضعیتــی، روانشــناس می توانــد بــا ارایــه تصویــری از هویــت یــک فــرد دوجنس گــرا، بــه 

ایــن فــرد کمــک کنــد تــا بــرای وضعیتــش، برچســب و قالبــی پیــدا کنــد و فراینــد هویت یابــی خــود 

را تکمیــل نمایــد. دقــت کنیــد کــه هیــچ متخصصــی حــق نــدارد  ایــده و نظــرش را دربــاره گرایــش 

جنســی یــا هویــت جنســیتی تان بــه شــما تحمیــل کنــد. بــه عبــارت بهتــر، هرفــردی بایــد در طــول 

 می توانــد 
ً
زمــان خــودش بــه ایــن نتیجــه برســد کــه چــه هویــت یــا گرایشــی دارد. متخصــص صرفــا

بــر اســاس شــواهد و دالیلــی کــه درطــول گفتگــو بــا خــود شــما بــه دســت مــی آورد نظــرش را بــه 

صــورت یــک احتمــال ابــراز کنــد. بــه طورمثــال، می توانــد بــه شــما بگویــد » بــا توجــه بــه اینکــه 

همــه تخیــالت جنســی تــو در رابطــه بــا همجنــس اســت و در چنــد دفعــه ای کــه بــا همجنســان ات 

ــط  ــو فق ــی ت ــه عاطف ــرده ای و عالق ــه ک ــادی را تجرب ــی زی ــذت جنس ــته ای ل ــی داش ــه جنس رابط

معطــوف بــه همجنــس اســت و از ســویی میلــی بــه رابطــه بــا جنــس مخالــف نــداری احتمــال دارد 

ــی«.  ــرا باش همجنس گ

ــه  ــا هم ــا » اینه ــتی« ی ــرا هس ــد همجنس گ ــد درص ــو ص ــد » ت ــما بگوی ــه ش ــد ب ــا نمی توان ام

ــن  ــی ای ــر ازدواج کن ــتی و اگ ــرا نیس ــو همجنس گ ــی. ت ــودت می کن ــه خ ــه ب ــت ک ــی اس تلقین های

ــت«.  ــد رف ــن خواه ــس( ازبی ــه همجن ــو )ب ــل ت می

ــران  ــد. دیگ ــاق می افت ــی اتف ــور تدریج ــه ط ــه ب ــت ک ــردی اس ــف ف ــک کش ــی ی ــد هویت یاب فراین

ممکــن اســت بــه شــما اطالعــات بدهنــد امــا در نهایــت خــود شــما هســتید کــه هویــت و گرایــش 

ــد.  ــف می کنی ــف و تعری ــان را کش خودت
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آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک حــق دارد گرایــش مــرا بــه همجنس بــه عنــوان بیماری 

ــان کند؟ درم

خیــر- گرایــش بــه همجنــس یکــی از انــواع طبیعــی جهت گیریهــای جنســی اســت کــه در پنــج  تــا 

ــالهای  ــا س ــه ت ــودی ک ــا وج ــت. ب ــته اس ــود داش ــی ادوار وج ــا در تمام ــه جمعیت ه ــد هم ده درص

متمــادی، ایــن تنــوع طبیعــی در جاذبــه و رفتــار جنســی بشــر، بــه اشــتباه بــه عنــوان بیمــاری تلقــی 

ــر  ــازمان های معتب ــی س ــدد، تمام ــهای متع ــس از پژوهش ــل، پ ــرن قب ــم ق ــدود نی ــد، از ح می ش

ــه طــور رســمی  ــکا ب ــی و انجمــن روانپزشــکی آمری ــه ســازمان بهداشــت جهان بین المللــی از جمل

اعــالم کردنــد کــه افــراد همجنس گــرا  و دوجنس گــرا را نمــی تــوان بیمــار یــا نابهنجــار تلقــی کــرد. 

ــه شــدت  ــر ب ــر تغیی درواقــع،  نتایــج ســالها پژوهــش نشــان داده اســت کــه گرایــش جنســی دربراب

مقــاوم اســت. اگــر در مراجعــه بــه فــردی متوجــه شــدید کــه او بــه گرایــش شــما بــه چشــم بیمــاری 

نــگاه می کنــد یــا قصــد اجــرای هــر گونــه فنــون درمانــی ) از رفتاردرمانــی گرفتــه یــا تصویرســازی 

ذهنــی، از شــوک تراپی گرفتــه یــا هیپنوتیــزم( بــر روی شــما دارد، حــق داریــد )و بایــد ( بــه او اعتــراض 

کنیــد. توصیــه می شــود کــه درمــان را تــرک کنیــد زیــرا چنیــن رویکــردی نشــان می دهــد فــردی کــه 

ــب  ــود عق ــه ی خ ــا در حیط ــش روز دنی ــرن از دان ــم ق ــدازه نی ــه ان ــل ب ــد حداق ــوع کرده ای ــه او رج ب

اســت و صالحیــت الزم بــرای کمــک بــه شــما را نــدارد. تجویــز هــر روش و یــا دارویــی بــه بهانــه 

درمــان گرایــش جنســی در برخــی از کشــورهای پیشــرفته ممنــوع و غیرقانونــی اســت و افــرادی کــه 

ــا فاقــد دانــش کافــی.  ــا شــیاد و دروغگــو هســتند ی ــد ی ادعــای درمــان همجنس گرایــی را دارن

آیــا روانشــناس حــق دارد کــه مــرا بــرای انتخــاب یــک جنســیت یــا گرایــش جنســی 

خــاص تحــت فشــار بگــذارد؟ 

گاه  خیــر- » تــو تکلیفــت بــا خــودت هــم معلــوم نیســت«. ایــن جملــه رایــج درمیــان متخصصان نــاآ

ــد. جنســیت و گرایــش  ــم جنســیتی ندارن ــاره مفاهی ــی اســت کــه درک درســتی درب و فاقــد صالحیت

جنســی مفاهیمــی دوگانــه نیســتند. بلکــه هــردو بــر روی یــک طیــف قراردارنــد. ممکــن اســت فــردی 

خــودش را نــه زن بدانــد و نــه مــرد بلکــه جنســیت ســومی بــرای خــود قایــل باشــد یــا خــود را جایــی 

در وســط طیفــی تعریــف کنــد کــه یــک ســوی آن منطبــق بــا زنانگــی تعریــف شــده اســت و ســوی 

...

...
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ــه طــور  ــراد الزامــا ب ــان کــه بســیاری اف ــا مردانگــی تعریــف شــده باشــد. همچن ــق ب دیگــر آن منطب

مطلــق همجنس گــرا یــا دگرجنســگرا نیســتند. آنهــا خــود را جایــی مابیــن ایــن دو تعریــف میکننــد.

هیــچ متخصصــی حــق نــدارد شــما را مجبــور کنــد کــه از بیــن یــک دوگانــه، یکــی را انتخــاب کنیــد 

 دوگانــه انــگاری جنســیت و گرایشــات جنســی غلــط اســت. 
ً
چــرا کــه اساســا

آیا ترنس سکشوالیتی یک بیماری یا اختالل نیازمند درمان است؟ 

ــم  ــوالیتی و ترنس جندریس ــی، ترنس سکش ــت جهان ــازمان بهداش ــن اظهارنظرس ــق آخری ــر- طب خی

ــالل  ــالل م ــد» اخت ــی مانن ــن، عبارات ــود. بنابرای ــی ش ــوب نم ــالل محس ــا اخت ــاری ی ــر بیم دیگ

جنســیتی« یــا »اختــالل هویــت جنســیتی« در دنیــای روانشناســی و روانپزشــکی مــدرن فاقــد اعتبــار 

ــه  ــت ک ــیتی اس ــق جنس ــدم تطاب ــی ع ــا نوع ــوالیتی، تنه ــد، ترنس سکش ــرد جدی ــق رویک ــت. طب اس

درصــورت تمایــل خــود فــرد؛ قابلیــت دریافــت خدمــات پزشــکی را داراســت. بــه ایــن معنــا، صــرِف 

عالیــِق ناســازگار بــا آنچــه جامعــه بــه عنــوان هنجــاِر اجتماعــی یــک جنــس یــا جنســیت خــاص در 

ــه  ــد ک ــل باش ــردی مای ــن ف ــر چنی ــا اگ ــود. ام ــوب نمی ش ــالل محس ــا اخت ــاری ی ــرد، بیم نظرمی گی

هورمــون دریافــت کنــد یــا ظاهــر وبــدن خــود را بــا جنســیتی کــه بــرای خــود قایــل اســت همراســتا 

ــه  ــتی وظیف ــات بهداش ــتم خدم ــازد، سیس س

ــد.  ــه ده ــات را ارای ــن خدم ــه او ای ــه ب دارد ک

ــاره  ــن ب ــد در ای ــق دارن ــس ح ــراد ترن ــه اف هم

ــد  ــدازه مایلن ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــم بگیرن تصمی

ــد.  ــی کنن ــیت را ط ــق جنس ــای تطبی فراینده

ــل   مای
ً
ــا ــا صرف ــی از آنه ــت برخ ــن اس ممک

ــه  ــی ک ــال ترنس-زن های ــور مث ــه ط ــد. ب ــان را تغییردهن ــه جنسی ش ــای ثانوی ــه ویژگی ه ــند ک باش

مایــل هســتند تنهــا جراحــی تغییــر صــدا یــا لیــزر صــورت داشــته باشــند و مایــل بــه برداشــتن انــدام 

یــا عضــو جنسی شــان نیســتند، نبایــد وادار بــه ایــن کارشــوند. همچنیــن ترنــس- مردانــی کــه فقــط 

ــرای انجــام ســایر جراحی هــا تحــت فشــار قــرار  ــد ب ــه پســتان هســتند نبای ــه جراحــی تخلی مایــل ب

بگیرنــد. طبــق اســتانداردهای مراقبــت بین المللــی افــراد ترنــس، هیــچ فــرد یــا نهــادی اجــازه نــدارد 

آنچــه  بــا  ناســازگار  عالیــِق  صــرِف 

جامعــه بــه عنــوان هنجــاِر اجتماعــی 

یــک جنــس یــا جنســیت خــاص در 

اختــالل  یــا  بیمــاری  نظرمی گیــرد، 

نمی شــود. محســوب 

...
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ــع رویکــرد »  ــد تاب ــق جنســیت نبای ــد تطبی ــد. فراین ــل کن ــراد تحمی ــن اف ــه ای ــی را ب ــه درمان هیچ گون

همــه یــا هیــچ« باشــد. بــه ایــن معنــا کــه افــراد ترنــس نبایــد وادار شــوند کــه یــا ایــن پروســه را بــه 

ــه  ــا توجــه ب ــس ب ــرد ترن ــد. هــر ف ــدا نکنن ــه آن را پی ــا اصــال حــق ورود ب ــد ی طــور کامــل طــی کنن

روحیــات و عالیــق خــود، بایــد تصمیــم بگیــرد کــه تــا چــه انــدازه دوســت دارد بدنــش را تغییــر دهــد 

ــا تطبیــق را متوقــف کنــد.  ــر ی ــد تغیی ــی ایــن رون و در چــه زمان

ــی  ــم ول ــام ده ــه انج ــن تن ــی پایی ــدارم جراح ــت ن ــتم و دوس ــس هس ــک ترن ــن ی م

روانپزشــک بــه مــن گفتــه اســت کــه بــرای تغییــر مــدارک هویتــی ام مجبــورم بــه ایــن 

کار تــن دهــم. حــال بایــد چــه کنــم؟ 

ــور میشــوند کــه جراحی هــای  ــراد ترنــس مجب ــر مــدارک هویتــی، اف ــرای تغیی ــران، ب متاســفانه در ای

ســنگین، مضــر و بی دلیــل انجــام دهنــد. زیــرا قوانیــن ایــران، تنهــا دو جنــس زن و مــرد را بــه رســمیت 

می شناســد و مــالک تشــخیص را نیــز انــدام جنســی فــرد مــورد نظــر می دانــد کــه چنیــن سیاســتی،  

مصــداق نقــض قوانیــن بین المللــی در زمینــه مراقبــت از افــراد ترنــس بــه شــمار مــی رود. بــا توجــه 

ــا  ــت و ب ــگی اس ــدگار و همیش ــرات مان ــب و تاثی ــا عواق ــیت، ب ــای تغییرجنس ــه جراحی ه ــه اینک ب

اســتفاده از روش هــای تهاجمــی و غیرقابــل بازگشــت انجــام می گیــرد، تــن دادن بــه جراحــی اجبــاری 

ــه نمی شــود.  ــع نوعــی عقیم ســازی هــم هســت، توصی کــه در واق

شــاید بهترباشــد افــرادی کــه عالقــه بــه جراحــی کامــل  ندارنــد گزینه هــای دیگــری را مــد نظــر قــرار 

ــودن اســناد هویتی شــان، در جاهایــی نظیــر محــل  ــه دلیــل نامنطبــق ب ــال، اگــر ب ــه طورمث دهنــد. ب

ــر  ــای کمت ــوند، درمحیط ه ــر ش ــان ظاه ــت دلخواه ش ــش و هوی ــا پوش ــد ب ــل نمیتوانن ــا تحصی کار ی

ــی(  ــا خانوادگ ــتانه ی ــای دوس ــال در مهمانی ه ــد ) مث ــت میکنن ــتری دریاف ــت بیش ــه حمای ــمی ک رس

ــدد  ــص غ ــک متخص ــن از ی ــاید کمــک گرفت ــش و ش ــوه پوش ــام، نح ــردادن ن ــا تغیی ــد. ب ــن کنن چنی

جهــت کاســتن ازویژگی هــای جنســی ثانویــه کــه مطلــوب فــرد نیســت، ممکــن اســت او احســاس 

رضایــت و تســکین نســبی را بــه دســت آورد.  

...
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ــش  ــه آرای ــی ب ــوان میل ــران ج ــایر دخت ــد س ــون مانن ــت چ ــن گف ــه م ــناس ب روانش

ــاال  ــدارم احتم ــم ن ــدن ه ــادر ش ــروس و م ــاس ع ــدارم وآرزوی لب ــا الک زدن ن ی

ــام  ــی ن ــرروی کس ــوان ب ــی می ت ــن مالک های ــا چنی ــا ب ــتم. آی ــوال هس ترنس سکش

گذاشــت؟ ترنس سکشــوال 

خیــر- بــه هیــچ وجــه. خیلــی افــراد از نظــر جنســیتی ناهمنــوا هســتند. ناهمنوایــی جنســیتی1 یعنــی 

حــاالت ظاهــری، رفتارهــا، اطــوار و حــرکات بدنــی و ترجیحــات یــک فــرد، متفــاوت بــا انتظاراتــی 

اســت کــه جامعــه از او بــه عنــوان یــک جنــس خــاص دارد. افــراِد از نظــر جنســیتی ناهمنــوا، بــه طــور 

گاه، بــا عالیــق و رفتارهایشــان هنجارهــا و کلیشــه های جنســیتی را بــه چالــش  گاه یــا ناخــودآ خــودآ

می کشــند. بــه طــور مثــال مردانــی کــه صــدای زیــر دارنــد یــا عالقمنــد بــه بچــه داری و خانــه داری 

هســتند ممکــن اســت از دیــد اغلــب افــراد جامعــه ناهمنــوا محســوب شــوند. پســربچه هایــی کــه 

بــازی بــا عروســک یــا لــوازم آشــپزی را ترجیــح می دهنــد  ناهمنــوا هســتند. 

اطالعاتــی  هیــچ  جنســیتی  ناهمنوایــی 

دربــاره گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی 

ــراد  ــیاری اف ــد.  بس ــا نمی ده ــه م ــراد ب اف

ــدر(  ــیس جن ــیتی )س ــان جنس ــوا هم ناهمن

برخــی  دگرجنســگرا،  برخــی  هســتند. 

همجنس گــرا و یــا دوجنســگرا هســتند. 

ــوا  ــیتی ناهمن ــر جنس ــند، از نظ ــس می شناس ــوان ترن ــه عن ــود را ب ــت خ ــه هوی ــرادی ک ــب اف اغل

هســتند. امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه هرفــردی بــا ناهمنوایــی جنســیتی را ترنــس تصــور کنیــم. 

بنابرایــن، اگــر متخصصــی ناهمنوایــی جنســیتی را بــه عنــوان  تنهــا مــالک بــرای تشــخیص  هویــت 

ترنس سکشــوال قراردهــد، اشــتباه کــرده اســت. 

آیا روشی وجود دارد که ترنس سکشوالیتی را درخودم تشخیص دهم؟

ــق  ــان تعل ــک خودش ــس بیولوژی ــر از جن ــی غی ــه جنس ــه ب ــد ک ــاور دارن ــوال ب ــراد ترنس سکش  اف

Gender nonconformity  1

حــاالت  یعنــی  جنســیتی  ناهمنوایــی 

حــرکات  و  اطــوار  رفتارهــا،  ظاهــری، 

بدنــی و ترجیحــات یــک فــرد، متفــاوت بــا 

انتظاراتــی اســت کــه جامعــه از او بــه عنــوان 

یــک جنــس خــاص دارد.

...

...
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دارنــد یــا بــه زبــان دیگــر، جنســیت خــود را بــر اســاس جنســیت تعریــف شــده از بــدو تولــد و بــدن 

ــی  ــاس راحت ــد احس ــا آمده ان ــه دنی ــا آن ب ــه ب ــی ک ــا جنس ــا ب ــد. آنه ــف نمی کنن ــان تعری بیولوژیکش

نمی کننــد و همیشــه خــود را در ذهــن و بــاور خــود در قالــب فــردی از جنــس دیگــر می بیننــد و یــا 

تــالش می کننــد در رفتــار و حضــور اجتماعــی خــود نیــز ایــن ذهنیــت را اجــرا کننــد. این بــاور ممکن 

اســت در کودکــی آغــاز شــود و در زمــان بلــوغ بــه اوج برســد. هرچنــد بســیاری در ســنین باالتــر خود 

را بــه عنــوان ترنس سکشــوال کشــف می کننــد. نارضایتــی از جنــس بیولوژیــک و تــالش بــرای تغییــر 

خصایــص جنســی اولیــه یــا ثانویــه یــا هــردو چــه بــه صــورت کلــی یــا بــه طــور جزیــی، غالبــا در 

افــراد ترنس سکشــوال دیــده می شــود. آنهــا همچنیــن عالقمندنــد کــه در جامعــه بــا پوشــش و نقــش 

ــراد  ــد. برخــی اف ــق می دانن ــه آن متعل ــا جنســیتی شــناخته شــوند کــه خــود را ب ــط ب اجتماعــی مرتب

ــه می کننــد. آنهــا ممکــن اســت  ــه صــورت شــدیدتری تجرب ترنس سکشــوال نارضایتــی از بــدن را ب

اظهــار کننــد کــه از انــدام جنسی شــان متنفــر هســتند یــا قــادر بــه لــذت جنســی بــا آن انــدام و بــدن 

نباشــند. در حالــی کــه گــروه دیگــر ممکــن اســت هیچگونــه نارضایتــی از بــدن وانــدام جنسی شــان 

نداشــته باشــند و مایــل نیــز نباشــند تغییــری در آن ایجــاد کننــد بلکــه صرفــا بــا تغییــر نــوع لبــاس و 

بیــان جنسیتی شــان یــا ایجــاد تغییراتــی در بــدن و صفــات ثانویــه جنســی خــود بــه آرامــش برســند. 

فــرد ترنس سکشــوال بــه مــدت حداقــل دوســال دربــاره تبدیــل شــدن بــه جنــس دیگــر یــا تغییــر دادن 

 ویژگــی هــای بیولوژیکــی یــا 
ً
ویژگی هــای بدنــی اش دغدغــه خاطــر مــداوم داشــته اســت. معمــوال

بدنــی اش؛ منجــر بــه احســاس فشــار و اســترس مــداوم بــرای او میشــود) بــه طــور مثــال کســی کــه بــا 

جنــس مرد)بــا ترکیــب کروموزومــی ایکــس ایگــرگ( بــه دنیــا می آیــد ولــی از ریــش، صــدای بــم یــا 

آلــت مردانــه) پینــس( خــود رضایــت نــدارد و عالقمنــد اســت برخــی یــا تمامــی ایــن ویژگی هــا را بــه 

طــور نســبی یــا کامــل تغییــر دهــد. متاســفانه در بســیاری مــوارد تنهــا به دلیــل نــوع رفتارهــا و عالیــق 

تعریــف شــده و منتســب شــده بــه یــک جنــس و عــدم تطبیــق آن بــا جنســیت بیولوژیــک فــرد، او را 

ــه او توصیــه می کننــد.  ــا تطبیــق جنســی را ب ــر ی ترنس سکشــوال نامیــده و رونــد تغیی

مــن پســر هســتم و دوســت دارم بــا پســرها رابطــه جنســی و عاطفــی داشــته باشــم و 

همچنیــن عالقمنــد بــه آشــپزی و ســفره آرایــی و کارهــای خانگــی هســتم. آیــا ایــن 
...
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ویژگــی هــا نشــانه ترنس سکشــوالیتی هســتند؟ 

ــیتی   ــت جنس ــن هوی ــرای تعیی ــی ب ــد مالک ــس نمی توان ــه همجن ــبت ب ــی نس ــش جنس ــر- گرای خی

ــر  ــا تعمی ــپزی کردن ی ــرای آش ــس ب ــد. هیچ ک ــیت ندارن ــا جنس ــالیق و فعالیت ه ــق و س ــد. عالی باش

ــه  ــدام جنســی اش اســتفاده نمی کنــد. بنابرایــن منتســب کــردن یــک فعالیــت خــاص ب ماشــین از ان

ــت.   ــود اس ــیت زده موج ــه های جنس ــی از کلیش ــتباه و ناش ــاص، اش ــس خ ــک جن ی

آیا تبعیت نکردن از هنجارهای جنسیتی بیماری یا اختالل است؟ 

خیــر-  هنجارهــای جنســیتی مقــدس نیســتند.  تبعیــت کــردن از آنهــا هــم الزامــا ً نشــانه ســالمت 

ــن هنجارهــا و  ــالل محســوب نمی شــود. ای ــا هــم اخت ــت از آنه ــودن نیســت. عــدم تبعی ــال ب و نرم

کلیشــه ها در طــول زمــان و مــکان و تاریــخ تغییــر میکننــد. بــه طــور مثــال، همیــن حــاال یعنــی در 

ــان در برخــی کشــورها ماننــد ســودان خــالف هنجــار جنســیتی   ــرای زن قــرن 21 پوشــیدن شــلوار ب

محســوب مــی شــود. آیــا ایــن بــه آن معناســت کــه زنــان شــلوارپوش ســودانی غیرعــادی یــا بیمــار 

ــه معنــای عرفــی اســت کــه اکثریــت افــراد یــک   ب
ً
ــا  خیــر. کلمــه »هنجــار« صرف

ً
هســتند؟ مســلما

ــودان  ــان در س ــرای زن ــلوار ب ــیدن ش ــود پوش ــه می ش ــی گفت ــد. وقت ــت می کنن ــس آن را رعای جن

ــان آن جامعــه شــلوار نمی پوشــند.  ــه آن معناســت کــه اکثریــت زن »نابهنجــار« اســت، ایــن فقــط ب

ــان اســت، درســت ماننــد  ــه علیــه زن دلیــل ایجــاد ایــن عــرف نیــز قوانیــن تبعیــض آمیــز و ناعادالن

ــران بعــد از انقــالب.  ــاری در ای ــون حجــاب اجب قان

یافــت کنــد و  آیــا ممکــن اســت کســی بــه اشــتباه تشــخیص ترنس سکشــوالیتی در

بعــد از جراحــی تغییــر جنســیت پشــیمان شــود؟ 

ــه و  ــه صــورت دوگان ــران کــه جنســیت ب بلــه- چنیــن وضعیتــی در جوامــع ســنتی ماننــد جامعــه ای

کلیشــهای تعریــف می شــود، اطالعــات کمــی دربــاره جنســیت و سکســوالیته وجــود دارد و قوانیــن و 

گاه در برابــر ســرپیچی از هنجارهــای جنســیتی مقاومــت نشــان میدهــد متاســفانه ممکــن  جامعــه نــاآ

اســت رخ دهــد. 

مــا از کودکــی بــه طــور گســترده ای در معــرض کلیشــه های تثبیت کننــده دوگانــه جنســیتی 

...

...

...
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ــد  ــتردگی بازتولی ــه گس ــات ب ــانه ها و تبلیغ ــا، رس ــی، کتاب ه ــام آموزش ــه در نظ ــته ایم ک قرارداش

می شــود. ایــن کلیشــه ها همــواره جنســیت را بــه صــورت تنهــا زن و مــرد و بــا شــکل، ظاهــر و رفتــار 

ــل  ــگرایی  تقلی ــه دگرجنس ــا ب ــز تنه ــی را نی ــالت جنس ــد و تمای ــف میکنن ــری تعری ــت و بالتغیی ثاب

ــر کلیشــه ای  ــا تصوی ــه همیــن دلیــل، بســیاری افــراد وقتــی واقعیــت خــود را مطابــق ب می دهنــد.  ب

ارائــه شــده نمی بیننــد، ممکــن اســت بــه اشــتباه تصــور کننــد کــه حــال کــه مــن جــور دیگــری هســتم 

و نــوع دیگــری رفتــار می کنــم »پــس مــن بایــد متعلــق بــه آن جنــس دیگــر باشــم! «. »اگــر مــن شــبیه 

ــر، دوســت  ــوان یــک دخت ــه عن ــد مــن پســر هســتم!«. »اگــر مــن ب دیگــر دخترهــا نیســتم پــس الب

دارم بــا دختــر دیگــری رابطــه عاطفــی یــا جنســی داشــته باشــم ، پــس احتمــاال مــن بایــد پســر بــه 

ــه  ــد ک ــان داده ان ــد نش ــات جدی ــتند. مطالع ــت هس ــا نادرس ــن نتیجه گیری ه ــا ای ــدم!« ام ــا می آم دنی

ــن باورهــای اجتماعــی و محیــط  اســت کــه یــک ســری  مغــز انســان ها فاقــد جنســیت اســت و ای

ــد.   ــل می کن ــه مــا تحمی ــد و ب ــه برچســب میزن ــا مردان ــه ی ــوان زنان ــه عن رفتارهــای خــاص را ب

درمان تبدیلی یا اصالحی چیست؟

ــا  ــر ی ــناس، روان درمان گ ــاور، روانش ــم از مش ــص، اع ــک متخص ــط ی ــه توس ــی ک ــوع تالش هرن

ــان  ــرد؛ درم ــورت گی ــراد ص ــیتی اف ــت جنس ــا هوی ــی ی ــش جنس ــر گرای ــت تغیی ــک در جه روانپزش

ــی  ــرای ارزیاب ــادی ب ــات زی ــر، تحقیق ــال های اخی ــود. در س ــده می ش ــی نامی ــا اصالح ــی ی تبدیل

ــات  ــن تحقیق ــج ای ــت و نتای ــده اس ــام ش ــی انج ــوخ و قدیم ــای منس ــوع درمان ه ــن ن ــی ای اثربخش

حاکــی از آن اســت کــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی  افــراد بــا هیــچ نــوع روشــی قابــل تغییــر 

نیســت. انجمــن روانپزشــکی آمریــکا ایــن درمان هــا را مضــر ارزیابــی کــرده و دربــاره آن هشــدار داده 

ــت. ــی اس ــوع و غیرقانون ــا ممن ــرفته دنی ــورهای پیش ــیاری از کش ــی در بس ــای تبدیل ــت.  درمان ه اس

درمان گران تبدیلی از چه روش هایی استفاده می کنند؟ 

روش های به کار رفته در درمان تبدیلی بسیار متنوع هستند. ازجمله روش هایی چون: 

دارودرمانــی شــامل  تجویــز هرنــوع داروی روانپزشــکی از جملــه ضدافســردگی ها، ضــد . 1

اضطراب هــا و داروهــای ضــد تشــنج و ضــد جنــون، اگــر بــا هــدف ایجــاد تغییــر در گرایــش و 

...

...
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ــرد.  ــورت گی ــی ص ــت جنس هوی

تجویز شوک الکتریکی . 2

رفتاردرمانی مانند:. 3

وقتــی درمان گــر از شــما میخواهــد بــا فــردی از جنــس مخالــف رابطــه دوســتی یــا ســکس - 

برقــرار کنیــد.

ــف -  ــس مخال ــردی از جن ــا ف ــکس ب ــور س ــا تص ــد ب ــما میگوی ــه ش ــر ب ــی درمان گ وقت

خودارضایــی کنیــد.  

وقتــی درمان گــر از شــما میخواهــد کــه بــه هنــگام  تخیــالت همجنســخواهانه یــک تصویــر - 

ــزاری  ــس، بی ــه همجن ــبت ب ــما نس ــا در ش ــد ت ــه ذهــن بیاوری ــا چندشــناک را ب ــوع آور ی ته

ایجــاد کنــد. 

وقتــی درمان گــر از شــما میخواهــد بــه عنــوان یــک ترنــس لباس هایــی بپوشــید یــا - 

رفتارهایــی انجــام دهیــد کــه خــالف ترجیــح شــما هســتند) بــه طورمثــال، ممکــن اســت 

ــه بپوشــند، آرایــش  ــا پیراهــن زنان ــه کنــد ت ــه یــک ترنــس – مــرد توصی چنیــن درمان گــری ب

ــد(.  ــا کن ــه پ ــنه دار ب ــش پاش ــد و کف ــد و الک بزنن کنن

ــا . 4 ــه ب ــا رابط ــی ی ــه دوران کودک ــس، ب ــه همجن ــما را ب ــه ش ــر عالق ــی درمان گ ــکاوی : وقت روان

والدیــن تــان ربــط می دهــد یــا ســعی دارد بــه شــما القــا کنــد کــه دگرجنســگرایی تــان را ســرکوب 

کرده ایــد . همچنیــن ممکــن اســت هویــت جنســیتی شــما را جــدی نگیــرد و بــه شــما القــا کنــد 

کــه بــا یــک دوره روانــکاوی مــی توانیــد بــا جنس تــان »آشــتی« کنیــد.   

معنویــت درمانــی : وقتــی درمان گــر بــه شــما توصیه هــای اخالقــی یــا مذهبــی می کنــد: ماننــد . 5

دعــوت بــه عبــادت و نمــاز و روزه، ایجــاد احســاس گنــاه و توصیــه بــه ازدواج .
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آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک حــق دارد بــدون اطــالع مــن دربــاره هویــت جنســیتی 

یــا  گرایــش جنســی مــن بــا والدینــم صحبــت کنــد؟ 

خیــر- بــدون اجــازه و رضایــت شــما روانشــناس یــا روانپزشــک یــا مشــاور حــق نــدارد هیــچ یــک 

از اســرار شــما را بــرای والدیــن یــا آشــنایان دیگرشــما فــاش کنــد. چنیــن رفتــاری برخــالف قوانیــن 

حرفــه ای روان درمانــی و حتــی قابــل شــکایت و پیگیــری اســت. شــما بــه عنــوان مراجــع حــق داریــد 

ــا رواندرمان گرتــان صحبــت کنیــد و در عیــن  ــاره مســایل خصوصی تــان ب در یــک فضــای امــن درب

حــال مطمئــن باشــید کــه صحبــت هــای شــما محرمانــه باقــی می مانــد. بــا این حــال همــان طــور 

کــه گفتیــم بــا توجــه بــه معضــالت موجــود در جامعــه ایــران و خــال قوانیــن حمایتــی، بهتــر اســت 

از فــاش کــردن اســرار دیگــران، گفتــن اســامی افــراد دیگــرو اطالعاتــی کــه بــرای دریافــت مشــاوره 

ضــروری نیســتند خــودداری کنیــد.

آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک حــق دارد دربــاره جزییــات روابــط جنســی ام از مــن 

ســوال کنــد؟

 بســتگی دارد کــه بــه چــه منظــوری بــه متخصــص مربوطــه مراجعــه کــرده باشــید. بــه طــور مثــال 

اگــر بــه دلیــل تردیــد دربــاره گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی تان مراجعــه کــرده باشــید ممکــن 

ــا جنســیت  ــاره تخیــالت جنســی تان، تجــارب جنســی تان، جنــس ی اســت روانشــناس از شــما درب

ــد.  ــوال کن ــر س ــا خی ــد ی ــه کرده ای ــم را تجرب ــا ارگاس ــی ی ــت جنس ــا رضای ــه آی ــریک تان و اینک ش

همچنیــن اگــر بــا مشــکلی ماننــد بی میلــی جنســی مراجعــه کنیــد ممکــن اســت روانشــناس دربــاره 

ــدارد از شــما  ــن وجــود، او حــق ن ــا ای ــد. ب ــان ســوال کن تخیــالت جنســی و دفعــات خودارضایی ت

دربــاره جزییاتــی ماننــد ایــن بپرســد کــه در ســکس چــه نقشــی را ایفــا می کنیــد یــا بــه کــدام پوزیشــن 

ــه  ــه می شــود ب ــا ... توصی ــد ی ــا شــریک تان بیشــتررابطه دهانــی داری ــا ب جنســی عالقمنــد هســتید ی

حــس درونــی خــود اعتمــاد کنیــد و هرکجــا احســاس کردیــد کســی کــه بــرای کمــک بــه او مراجعــه 

ــاره  ــا غیرضــروری درب ــد در حــال شکســتن حریــم خصوصــی شــما و کنجــکاوی افراطــی ی کرده ای

مســایل جنســی شماســت او را متوقــف کنیــد. در برابــر هــر ســوال یــا نگاهــی کــه شــما را معــذب 

ــن  ــتید. در ای ــع بایس ــم و قاط ــد محک ــرار میده ــه ای ق ــکاوی غیرحرف ــک کنج ــوژه ی ــا س ــد ی می کن

...

...
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ــاوره  ــوع مش ــا موض ــاط ب ــب و بی ارتب ــوال را نامناس ــه س ــد ک ــه بگویی ــد محترمان ــوارد می توانی م

ــد.  ــواب بدهی ــه آن ج ــد ب ــت نداری ــد و دوس می دانی

روانشناس یا روانپزشک  درچه شرایطی حق معاینه مرا دارد؟ 

روانشناســان تحــت هیــچ شــرایطی حــق معاینــه ندارنــد. تنهــا روانشناســان بالینــی آن هــم در مواقــع 

ــا ســکته(  ــه ســر ی ــه ب ــد بررســی ضرب  در ارزیابی هــای عصب شــناختی ) مــواردی مانن
ً
ــال ــادر، مث ن

ممکــن اســت معاینــات ســاده ای بــرای ارزیابــی حــرکات پلــک ، دســت ها و بــازوان انجــام دهنــد. 

معاینــه ســایر نقــاط بــدن از جملــه نقــاط جنســی درحیطــه دانــش و تخصــص هیــچ روانشــناس و 

مشــاوری نیســت. روانپزشــکان معتمــد ســازمان پزشــکی قانونــی فقــط در شــرایطی کــه فــرد متقاضی 

تغییــر جنســیت باشــد )قبــل و بعــد از جراحــی انــدام جنســی( ممکــن اســت معاینــه انــدام جنســی 

 درحضــور خــود مراجعــه کننــده و پزشــک انجــام شــود 
ً
را خواســتار شــوند. معاینــه بایــد منحصــرا

)مگــر اینکــه بــه درخواســت خــود او، فــرد دیگــری ماننــد پرســتارنیز حضــور یابــد(.   فــرد حــق دارد 

بــه حضــور افــراد دیگــر ماننــد دســتیاران و افــراد خانــواده خــود در هنــگام معاینــه بدنــی اعتــراض 

کنــد. کســی نمــی توانــد شــما را مجبــور کنــد  در حضــور افــرادی کــه بــا آنهــا راحــت نیســتید برهنــه 

شــوید. 

...
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ضمیمه اطالعات تکمیلی برای عالقمندان:

ــما را  ــت ش ــا هوی ــش ی ــه او گرای ــدید ک ــه ش ــاوری متوج ــا مش ــر ی ــا رواندرمان گ ــاس ب ــر در تم اگ

غیرعــادی یــا بــه عنــوان بیمــاری تلقــی می کنــد، میتوانیــد بــا اســتناد بــه دو منبــع زیــر، دیــدگاه او را 

بــه چالــش بکشــید و بــه او نشــان دهیــد کــه اظهارنظــرش غلــط اســت. البتــه تــالش بــرای متقاعــد 

کــردن افــراد متعصــب حتــی بــا ارجــاع بــه منابــع علمــی، ممکــن اســت بــی فایــده باشــد. بــا ایــن 

حــال،  درمواجهــه بــا چنیــن درمان گرانــی، قبــل از تــرک درمــان، بــد نیســت بــه آنهــا نشــان دهیــد 

گاهــی هــای الزم را داریــد. کــه دربــاره حیطــه کاری آنهــا اطالعــات و آ

طبقه بندی بین المللی بیماری ها ) آی- سی- دی(2

ــک  ــی دیICD-( ی ــالمت)آی س ــه س ــوط ب ــکالت مرب ــا و مش ــی بیماری ه ــدی بین الملل طبقه بن

لیســت طبقه بنــدی پزشــکی اســت کــه توســط ســازمان بهداشــت جهانــی3  تهیــه و منتشــر می شــود. 

ایــن طبقــه بنــدی یــک راهنمــای علمــی بــرای متخصصــان ســالمت در سراســر جهــان اســت کــه بــر 

ــار به روزرســانی می شــود. در حــال حاضــر بیــش از  ــد وقــت یکب اســاس اســتانداردهای روز هرچن

100 کشــور در دنیــا از ایــن راهنمــای جهانــی اســتفاده می کننــد.

International classification of diseases  2

World Health Organisation(WHO(  3

{...

...
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ــذف  ــا ح ــدی بیماری ه ــی را از طبقه بن ــال 1992 همجنس گرای ــی  در س ــت جهان ــازمان بهداش س

ــود » گرایــش  ــه ب ــوان توضیــح نگاشــته شــد ایــن جمل ــه عن ــن ایــن طبقه بنــدی ب کــرد. آنچــه در مت

ــود«.  ــوب نمی ش ــالل محس ــک اخت ــود ی ــودی خ ــه خ ــی ب جنس

ــن  ــت. در ای ــرار گرف ــوم ق ــترس عم ــا در دس ــن راهنم ــش ای ــن ویرای ــون 2018 یازدهمی ــرا در ج اخی

ویرایــش، طبقــه تشــخیصی ترنــس سکشــوالیتی نیــز بــه عنــوان بیمــاری حــذف شــد. در ایــن نســخه، 

ترنس جندریســم و ترنس سکشــوالیتی بــا عنــوان جدیــد »عــدم تطابــق جنســیتی« معرفــی شــده اســت 

کــه بــه خــودی خــود اختــالل یــا بیمــاری محســوب نمی شــود بلکــه وضعیتــی اســت کــه ممکــن 

اســت نیــاز بــه حمایــت یــا مداخلــه پزشــکی داشــته باشــد. طبــق نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی، 

صــرف عالیــق ناســازگار بــا آنچــه جامعــه بــه عنــوان هنجــار اجتماعــی جنســیت در نظرمی گیــرد، 

اختــالل یــا بیمــاری نیســت. اگــر فــرد اســترس درونــی قابــل مالحظــه یــا نارضایتــی دربــاره بــدن و 

انــدام جنســی اش داشــته باشــد یــا اصــرار داشــته باشــد کــه در نقــش جنــس مخالــف زندگــی کنــد 

می توانــد بــه میزانــی کــه مایــل اســت مراقبــت پزشــکی دریافــت کنــد تــا تصویــر ذهنــی دلخواهــش 

را از خــود بــه دســت آورد و بــه  احســاس آرامــش درونــی برســد.

یهای روانی) دی اس ام(4   راهنمای تشخیصی و آماری بیمار

ــه طبقه بنــدی بیماریهــا و مشــکالت   ب
ً
ــز کتابچــه ای حرفهــای اســت کــه اختصاصــا ایــن راهنمــا نی

ــانی  ــکا به روزرس ــکی امری ــن روانپزش ــط انجم ــار توس ــال یکب ــردازد و هرچندس ــکی می پ روانپزش

ــد.  ــک کن ــا کم ــان بیماریه ــخیص و درم ــالمت روان در تش ــوزه س ــان ح ــه متخصص ــا ب ــود ت می ش

ایــن انجمــن در دســامبر ســال 1973 همجنس گرایــی را از فهرســت بیماری هــا حــذف کــرد. 

پیــش از آن در اکتبــر همــان ســال، کمیتــه فــدرال روانپزشــکی  اســترالیا و نیوزیلنــد رای بــه حــذف 

ــن  ــن و همچنی ــن انجم ــد، ای ــال های بع ــود.  در س ــا داده ب ــت بیماری ه ــی از فهرس همجنس گرای

ــن  ــد انجم ــد مانن ــق می پردازن ــه تحقی ــالمت روان ب ــه س ــه در زمین ــی ک ــای بین الملل ــایر ارگان ه س

مشــاوره امریــکا و همچنیــن  انجمــن روانشناســی امریــکا ، بیانیه هــای مشــابهی را در تاییــد ســالمت 

ــد. در ســال 1990 انجمــن روانپزشــکی امریــکا اعــالم کــرد: »  ــه همجنــس صــادر کردن گرایــش ب

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM(  4
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بــه نظــر نمی رســد درمــان بتوانــد اثــری بــر تغییرگرایــش جنســی افــراد داشــته باشــد و حتــی بیشــتر 

مضــر اســت تــا مفیــد. تغییــر گرایــش جنســی یعنــی تغییــر عاطفــه، احساســات رومانتیــک جنســی 

و بازســازی تلقــی فــرد از خــود و هویــت اجتماعــی خویشــتن«. در ســال های بعــد نیــز راهنماهــای 

اختصاصــی بــرای مواجهــه بــا مراجعــان همجنس گــرا، دوجنســگرا، ترنــس جنــدر وترنس سکشــوال 

ــه و  ــاری منصفان ــد کــه رفت ــا متخصصــان بیاموزن ــد ت ــر منتشــر گردی توســط ایــن ســازمان های معتب

حرفــه ای و بــدون تبعیــض بــا ایــن مراجعــان داشــته باشــند. 
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