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سخنی با خوانندگان

شــاید بـرای همــه شــما اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــه روانشــناس ،مشــاور یــا حتــی روانپزشــک مراجعه
کردهایــد تــا دربــاره مســالهای شــخصی صحبــت کنیــد یــا همفکــری بگیریــد .ممکــن اســت ایــن
مراجعــه بــه دلیــل احســاس افســردگی یــا اضطـراب بــوده باشــد یــا اختــاف بــا فــردی در خانــواده،
یــک تجربــه تلــخ در زندگیتــان یــا حتــی بــه دلیــل تردیــد دربــاره گرایــش جنســی یــا هویــت
ً
جنســیتیتان .احتمــاال در اغلــب ایــن موقعیتهــا ،بــه طــور دقیــق نمیدانســتید کــه بایــد چــه
انتظاراتــی داشــته باشــید؟ احتمــاال در تجربــه اول گیــج شــدهاید و شــاید حتــی در تجــارب بعــدی
هــم ایــن حــس ســردرگمی بــا شــما همـراه بــوده اســت.

ً
شــاید وقتــی بــرای افســردگی یــا اختــاف خانوادگــی نــزد مشــاور میرویــد تعمــدا حرفــی از
هویــت یــا گرایشــتان بــه زبــان نیاوریــد تــا مبــادا مــورد کنجــکاوی بیمــورد یــا بدتــر ازآن ،تعصــب
یــا شــماتت او قــرار بگیریــد .گاه نیــز ،بــه حــق و حقوقتــان بــه عنــوان یــک مراجعهکننــده بــه
متخصــص بهداشــت روان آشــنا نبودهایــد .ایــن دســت مشــکالت ،باعــث میشــود کــه حقــوق
بســیاری از افـراد جامعــه اقلیتهــای جنســی و جنســیتی در ایـران ،در مراکــز مشــاوره و کلینیکهــای
اعصــاب و روان ،مــورد بیتوجهــی ق ـرار گیــرد و یــا بهطــور جــدی نقــض شــود .بســیاری از اف ـراد
جامعــه رنگینکمانــی تجربــه مثبتــی از مراجعــه بــه روانشناســان ،مشــاوران و روانپزشــکان ندارنــد.
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ایــن تجــارب منفــی باعــث میشــود کــه نــه تنهــا اقلیتهــای جنســی ،دیگــر تمایلــی بـرای مراجعــه
بــه متخصصــان بهداشــت روان در مواقــع نیــاز یــا بحرانهــای روحــی نداشــته باشــند ،بلکــه عــدم
مطالبهگــری و ارایــه بازخــورد بــه ایــن متخصصــان ،آنــان را نیــز غیرپاســخگو میســازد .در نتیجــه،
آنــان – چــه بــه صــورت فــردی و چــه درســطح کالن ،بــه عنــوان یــک سیســتم  -تــاش جــدی و
موثــری ب ـرای ارتقــای دانــش وآگاهــی خــود نمیکننــد.
هــدف از نــگارش ایــن راهنمــا ،آشــنا کــردن مراجعــان رنگینکمانــی بــا حقــوق اولیــه و انســانی خــود
بــه عنــوان فــردی از جامعــه اقلیتهــای جنســی در برخــورد بــا روانشناســان ،روانپزشــکان و مشــاوران
اســت .بــه ایــن ترتیــب ،تــک تــک ایــن اف ـراد ،در مواجهــه بــا نقــض حقوقشــان ،میتواننــد بــه
جــای ســکوت ،اعتـراض کننــد و از درمانهــای غیرموثــر یــا آسیبرســان ســر باززننــد  .بــه تدریــج
و بــا افزایــش ایــن آگاهیهــای فــردی ،خــود اف ـراد جامعــه اقلیتهــای جنســی قــادر خواهنــد بــود
متخصصــان آگاه و بــه روز را از اف ـراد بــدون دانــش کافــی تشــخیص دهنــد و از مراجعــه بــه آنــان
خــودداری کننــد تجربــه خــود را در اختیــار دیگ ـران نیــز ق ـرار دهنــد .چنیــن تالشــی ،آن هــم در
شــرایطی کــه متاســفانه هیچگونــه نظــارت اخالقــی و حرفــهای بــر کار ایــن متخصصــان وجــود
نــدارد ،میتوانــد ســودمند و تاثیرگــذار باشــد.
مــا در ســال گذشــته نیــز "راهنمــای مشــاوره بــه اقلیتهــای جنســی ،ویــژه روانشناســان و پزشــکان"
را منتشــر کردیــم .بـرای درخواســت ایــن راهنمــا نیــز میتوانیــد بــا آدرس ایمیــل مــا تمــاس بگیریــد.
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حقــوق عمومــی مــن در اتــاق درمــان بــه عنوان
 .......................یــک مراجع چیســت؟

هرفــردی فــارغ از گرایــش جنســی و هویــت جنســیتیاش بهعنــوان یــک انســان از لحظ ـهای کــه
وارد اتــاقدرمــان مشــاور ،روانشــناس یــا روانپزشــک میشــود حقوقــی دارد .ایــن حقــوق عمومــی
هســتند و بایــد در ارتبــاط بــا تمامــی مراجعهکننــدگان رعایــت شــوند .در ادامــه بــا ایــن حقــوق آشــنا
میشــوید:
1.1حــق احتــرام بــه مراجــع همانگونــه کــه هســت .فرقــی نــدارد شــما در چــه جایــگاه اجتماعــی
و یــا موقعیــت ســنی و طبقاتــی باشــید .بــا هــر پیشــینه و زندگینامــهای اگــر بــه درمانگــری
مراجعــه کنیــد ،ایــن اساســیترین حــق شماســت کــه بــه عنــوان یــک انســان ،مــورد احتــرام
واقــع شــوید .البتــه کــه ممکــن اســت رفتــار یــا عملکــرد شــما توســط درمانگرتــان بــه صراحــت
نقــد شــود ولــی او حــق نــدارد کرامــت انســانی شــما را تحــت هیــچ شـرایطی زیــر ســوال ببــرد.
2.2حــق برخــورداری از رفتــار منصفانــه و بــدون تبعیــض :شــما حــق داریــد فــارغ از نـژاد ،زبان،
مذهــب ،ملیــت ،گرایــش جنســی ،هویــت جنســیتی ،طبقــه اجتماعــی و ســوابق خانوادگیتــان
از خدمــات متخصصــی کــه بــه او رجــوع کردهایــد ،اســتفاده کنیــد .اگــر شــواهدی مبتنــی بــر
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برخــورد تبعیضآمیــز مشــاهده کردیــد مجبــور بــه تحمــل فضــا نیســتید و حــق شــما اســت کــه
اعتـراض کنیــد یــا حتــی بــه مراجــع باالتــر شــکایت کنیــد.
3.3حــق محفــوظ مانــدن اطالعــات و حریــم شــخصی :کســی جــز مشــاورتان حــق نــدارد بــه
محتــوای اطالعــات شــخصی پرونــده شــما دسترســی داشــته باشــد .ضبــط صــدا و ویدیــو بــدون
اجــازه یــا اطــاع شــما ممنــوع اســت .گاهــی مشــاوران ب ـرای بهبــود کیفیــت درمــان ،بــا بــه
اشــتراک گذاشــتن جزییــات مرتبــط بــا شــما بــا اســاتید یــا سوپروایزرهایشــان ،ازآنهــا مشــورت
حرف ـهای میگیرنــد کــه ایــن کار ،ناقــض رازداری نیســت .همچنیــن اگــر شــما قصدتــان ب ـرای
آســیب جــدی ( اعمــال خشــونت) بــه خودتــان یــا فــرد دیگــری را در جلســه مشــاوره مطــرح
کنیــد ،مشــاور شــما مجــاز بــه فــاش کــردن محتــوای ســخنانتان (تنهــا مرتبــط بــا خطــر آســیب
یــا اعمــال خشــونت) بـرای عضــوی از خانــواده یــا مراجــع قانونــی ،بــه منظــور صیانــت از جــان
شــما و یــا دیگــری اســت .ســومین موقعیتــی

کســی جــز مشــاورتان حــق نــدارد بــه

فــاش شــود ،در برابــر دادگاه اســت .دادگاه

شــما دسترســی داشــته باشــد .ضبــط

(مثــل پرونــده هــای قتــل یــا تجــاوز) از

اطــاع شــما ممنــوع اســت.

کــه اطالعــات شــما بــه طــور مجــاز میتوانــد

محتــوای اطالعــات شــخصی پرونــده

ممکــن اســت درمــوارد بســیارخاص قانونــی

صــدا و ویدیــو بــدون اجــازه یــا

درمانگــر طرفیــن پرونــده ،درخواســت کنــد

اطالعــات خاصــی را در اختیــار قاضــی قراردهنــد .اگــر نوجــوان (زیــر ســن قانونــی) باشــید،
ممکــن اســت درمانگرتــان الزم بدانــد مــواردی را دربــاره مســایل شــما بــا والدیــن تــان در میــان
ً
بگــذارد .امــا قبــل از اینــکار بایــد حتمــا ازشــما اجــازه بگیــرد و ب ـرای شــما توضیــح دهــد کــه
چ ـرا اطــاع دادن بــه والدیــن تــان مهــم اســت .بــه جــز مــواردی کــه ذکرشــد ،درمانگ ـران ،در
هیــچ مــوردی حــق افشــای اس ـرار و اطالعــات مراجعــان را ندارنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران ممکــن اســت نهادهــای قضایــی از ایــن اطالعــات بــرای متهــم
کــردن فــرد نیــز بهــره جوینــد ،توصیــه میکنیــم از ارائــه اطالعــات غیــر ضــرور بهویــژه اســم

افــراد دیگــر در جلســات مشــاوره خــودداری کنیــد.
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4.4حــق آ گاهــی از رونــد درمــان :شــما حــق داریــد بعــد از یــک تــا ســه جلســه ابتدایــی ( کــه
جلســات ارزیابــی هســتند) بــه طــور روشــن دربــاره مــوارد زیــر بدانیــد:
درمانگرتــان چــه مشــکلی را درشــما تشــخیص داده اســت؟ نــام مشــکل یــا بیمــاری شــما
چیســت؟ بــه چــه دالیلــی ممکــن اســت ایجــاد شــود .چــه ســیری دارد؟ ( پیــش رونــده اســت
یــا روبــه بهبــود یــا ثابــت؟) راه حلهــا و گزینههــای درمانــی پیــش رو کدامهاســت .کــدام
رویکــرد درمانــی ق ـرار اســت طــی شــود .هــدف درمــان رســیدن بــه کــدام نقطــه اســت؟ ( آیــا
بهبــودی قطعــی وجــود دارد یــا پیشــرفت نســبی؟) مســئولیت هــای شــما در طــی درمــان یــا
ممکــن اســت درمانگــر ،طــرح درمانــی
را کــه در ذهــن دارد بــه وضــوح بیــان نکنــد

امــا دانســتن دربــاره آن حــق شماســت و
میتوانیــد درایــن بــاره ســوال بپرســید و
درخواســت اطالعــات بیشــتر کنیــد.

رفــع مشــکل شــامل چــه مــواردی اســت؟
کل درمــان حــدودا ً چقــدر زمــان میبــرد؟
چنــد جلســه مشــاوره مــورد نیــاز اســت؟
فواصــل جلســات چگونــه خواهــد بــود؟
هزینــه هرجلســه جقــدر اســت؟
مســایلی کــه دربــاال ذکرشــد بایــد طــی

یــک توافــق دونفــره روشــن شــوند .ممکــن اســت درمانگــر ،طــرح درمانــی را کــه در ذهــن دارد بــه
وضــوح بیــان نکنــد امــا دانســتن دربــاره آن حــق شماســت و میتوانیــد درایــن بــاره ســوال بپرســید
و درخواســت اطالعــات بیشــتر کنیــد .همچنیــن میتوانیــد درخواســت کنیــد بــه موضوعــی بیشــتر
ً
پرداختــه شــود .مثــا بگوییــد « مــن فکــر میکنــم یکــی از دالیــل احســاس تنهایـیام ،ضعــف مــن
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 میکنیــد .اگــر درمانگــر بنــا
بــه دالیلــی بخواهــد تعــداد جلســات مشــاوره را کاهــش یــا افزایــش دهــد و یــا فواصــل بیــن جلســات
را کــم یــا زیــاد کنــد موظــف اســت دربــاره دالیــل آن بــا شــما گفتگــو کنــد.
5.5حــق اتمــام درمــان در زمــان دلخــواه :حتــی اگــر از قبــل دربــاره یــک رونــد درمــان یــا مشــاوره
بیســت جلسـهای توافــق کــرده باشــید شــما تعهــدی بـرای مانــدن اجبــاری در آن نداریــد .شــما
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حــق داریــد کــه در هــر لحظــه تصمیــم بگیریــد ،انجــام قـرار مشــاوره یــا درمــان را پایــان دهیــد
و از ادامــه آن منصــرف شــوید بــدون اینکــه بهجــز وظیفــه اطــاع دادن در مــورد تصمیمتــان،
موظــف بــه ارائــه کمتریــن توضیحــی در ایــن بــاره باشــید .هرچنــد توصیــه مــی شــود اگــر ایـرادی
در رونــد درمــان حــس میکنیــد یــا حــس خوبــی بــه آن نداریــد ،قبــل از تــرک درمــان دربــاره آن
گفتگــو کنیــد .امــا اگــر ایــن کار معذبتــان میکنــد الزامــی نیســت.
6.6حــق پرداختــن بــه شــکایت اصلــی :هریــک از مــا وقتــی بــه مشــاور و روانشــناس مراجعــه
میکنیــم ،یــک یــا دو مــورد اصلــی را بــه عنــوان دلیــل اصلــی شــکایت یــا مشــکل عمــدهای کــه
ً
مایلیــم حــل شــود مطــرح میکنیــم و طبیعتــا انتظــار داریــم در پایــان فراینــد درمــان ،آن مشــکلها
حــل شــده باشــد .اگــر فکــر میکنیــد رونــد درمــان /مشــاوره از مســیر اصلــی خــود منحــرف
میشــود یــا دربــاره موضوعاتــی بیربــط صحبــت میشــود حــق داریــد دربــاره چرایــی آن
ســوال کنیــد.
نکتــه :بســیار محتمــل اســت برخــی درمانگ ـران نــاآگاه بهویــژه در ای ـران ،بــدون اینکــه شــما
درخواســت کــرده باشــید بــر روی گرایــش یــا هویــت جنســی تــان متمرکــز شــوند و بخواهنــد
دربــاره امــکان تغییــر یــا درمــان آن ســخن بگوینــد .درحالــی کــه شــما بــه دلیــل دیگــری (مثــا
ًبــرای درمــان افســردگی یــا اضطرابتــان) مراجعــه کردهایــد .هرگــز بــه آنهــا ایــن اجــازه را
ندهیــد .ایــن حــق شماســت کــه در همــان حیطـهای کــه درخواســت کمــک کردهایــد ،مشــاوره
دریافــت کنیــد .اگــر در آرایشــگاه درخواســت کوتاهــی مــو کنیــد و آرایشــگرتان بخواهــد رنــگ
مویتــان را تغییــر دهــد چــه واکنشــی نشــان میدهیــد؟ همــان واکنــش را الزم اســت نســبت بــه
چنیــن درمانگــری نشــان دهیــد .بــه او بگوییــد کــه مشــکلی بــا گرایــش یــا هویــت جنسـیتان
نداریــد و یــا روش ـنتر بگوییــد کــه ایــن درمانهــا غیــر اصولــی بــوده و ب ـهروز نیســتند.
7.7حــق پاســخ نــدادن بــه ســواالتی کــه مراجــع بــا آنهــا راحــت نیســت .شــما موظــف نیســتید
بــه ســواالتی پاســخ دهیــد کــه فکــر میکنیــد مســایل خیلــی شــخصی شــما را هــدف قــرار
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میدهنــد .یــا ســواالتی کــه جــوابدادن بــه آنهــا بـرای شــما دردنــاک اســت و بــار روانــی زیــادی
ً
دارد .در برخــی شـرایط ممکــن اســت قلبــا دلتــان بخواهــد بــه ســوال پاســخ دهیــد امــا هنــوز از
نظــر هیجانــی آمــاده نباشــید یــا نیــاز بــه زمــان بیشــتری داشــته باشــید تــا در حضــور مشــاورتان
احســاس امنیــت و اعتمــاد کامــل داشــته باشــید .در ایــن شـرایط میتوانیــد دقیقــا همیــن موضــوع
را بــه او انتقــال دهیــد و در فرصتــی دیگــر بــه ســوال او پاســخ دهیــد.
گاه ممکــن اســت ســوالی را بیربــط و مغرضانــه بیابیــد .خصوصــا اگــر ارتباطــی بــا موضــوع
مشــاوره نداشــته باشــد .بــه طــور مثــال ممکــن اســت شــما بــه دلیــل ضعــف حافظــه تــان
درخواســت مشــاوره داده باشــید و مشــاور بخواهــد دربــاره جزییــات رابطــه جنســی شــما و
شــریکتان بدانــد .در چنیــن ش ـرایطی بایــد جــدی ،قاطعانــه و بــدون تعــارف اعــام کنیــد کــه
ایــن حریــم شــخصی شماســت و ســوال مطــرح شــده بیارتبــاط بــا موضــوع بحــث اســت.
8.8حــق درخواســت نظــارت بــر درمــان شــما حــق داریــد درخواســت دهیــد کــه درمانگــر
دیگــری ،رونــد درمــان شــما و پرونــده تــان را مــورد بازبینــی قراردهــد و اظهــار نظــر او را بدانیــد.
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نــکات اختصاصــی دربــاره گرایــش جنســی و
............................هویــت جنســیتی

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

ً
معمــوال اغلــب اف ـراد نســبت بــه گرایــش جنســی خودشــان علــم حضــوری ( یعنــی بیواســطه)

دارنــد .علــم حضــوری یعنــی حســی کــه بـرای فــرد بــه روشــنی آشــکار اســت .همانطــور کــه وقتــی
شــاد هســتیم خودمــان از حــس شــادیمان اطــاع داریــم و نیــازی بــه ایــن نیســت کــه کســی از
بیــرون بــه مــا اطــاع دهــد کــه شــاد هســتیم بلکــه حــس شــادی را بــدون واســطه در درون خودمــان
حــس میکنیــم .بــه همیــن ترتیــب ،اغلــب افـراد ،میــل ذهنــی و هیجانــی بــه همجنــس را بــه روشــنی
در وجــود خــود درک میکننــد .بــا اینحــال ،در جوامعــی ماننــد ایـران ،کــه دسترســی بــه اطالعــات
ً
جنســی محــدود اســت ،ممکــن اســت همــه اف ـراد چنیــن شانســی نداشــته باشــند کــه اساســا از
وجــود گرایشــهای جنســی مختلــف آگاه باشــند .همچنیــن ،ســرکوب چنیــن امیالــی بــه دلیــل غلبــه
باورهــای مذهبــی رایــج اســت .بــه همیــن دلیــل ،اگــر شــما دربــاره گرایــش جنسـیتان تردیــد داشــته
باشــید ،روانشــناس ممکــن اســت بــا ســوال پرســیدن دربــاره احساســات جنســی یــا خیالپردازیهای
جنســی شــما و همچنیــن ســابقه رفتــار جنســیتان بــه شــما کمــک کنــد تــا خودتــان را دقیقتــر
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ارزیابــی کنیــد .در واقــع ،وظیفــه روانشــناس ،آگاهــی دادن بــه شــما دربــاره ماهیــت گرایشهــای
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
کنــد .زی ـرا تصــور میکنــد کــه میــل بــه هــردو جنــس ،نوعــی انح ـراف یــا زیــاده خواهــی اســت.
درچنیــن وضعیتــی ،روانشــناس میتوانــد بــا ارایــه تصویــری از هویــت یــک فــرد دوجنسگ ـرا ،بــه
ایــن فــرد کمــک کنــد تــا بـرای وضعیتــش ،برچســب و قالبــی پیــدا کنــد و فراینــد هویتیابــی خــود
را تکمیــل نمایــد .دقــت کنیــد کــه هیــچ متخصصــی حــق نــدارد ایــده و نظــرش را دربــاره گرایــش
جنســی یــا هویــت جنســیتیتان بــه شــما تحمیــل کنــد .بــه عبــارت بهتــر ،هرفــردی بایــد در طــول
ً
زمــان خــودش بــه ایــن نتیجــه برســد کــه چــه هویــت یــا گرایشــی دارد .متخصــص صرفــا میتوانــد
بــر اســاس شــواهد و دالیلــی کــه درطــول گفتگــو بــا خــود شــما بــه دســت م ـیآورد نظــرش را بــه
صــورت یــک احتمــال اب ـراز کنــد .بــه طورمثــال ،میتوانــد بــه شــما بگویــد « بــا توجــه بــه اینکــه
همــه تخیــات جنســی تــو در رابطــه بــا همجنــس اســت و در چنــد دفعـهای کــه بــا همجنســانات
رابطــه جنســی داشــتهای لــذت جنســی زیــادی را تجربــه کــردهای و عالقــه عاطفــی تــو فقــط
معطــوف بــه همجنــس اســت و از ســویی میلــی بــه رابطــه بــا جنــس مخالــف نــداری احتمــال دارد
همجنسگــرا باشــی».
امــا نمیتوانــد بــه شــما بگویــد « تــو صــد درصــد همجنسگــرا هســتی» یــا « اینهــا همــه
تلقینهایــی اســت کــه بــه خــودت میکنــی .تــو همجنسگــرا نیســتی و اگــر ازدواج کنــی ایــن
میــل تــو (بــه همجنــس) ازبیــن خواهــد رفــت».
فراینــد هویتیابــی یــک کشــف فــردی اســت کــه بــه طــور تدریجــی اتفــاق میافتــد .دیگــران
ممکــن اســت بــه شــما اطالعــات بدهنــد امــا در نهایــت خــود شــما هســتید کــه هویــت و گرایــش
خودتــان را کشــف و تعریــف میکنیــد.

...
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آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک حــق دارد گرایــش مــرا بــه همجنس بــه عنــوان بیماری
درمــان کند؟
خیــر -گرایــش بــه همجنــس یکــی از انــواع طبیعــی جهتگیریهــای جنســی اســت کــه در پنــج تــا
ده درصــد همــه جمعیتهــا در تمامــی ادوار وجــود داشــته اســت .بــا وجــودی کــه تــا ســالهای
متمــادی ،ایــن تنــوع طبیعــی در جاذبــه و رفتــار جنســی بشــر ،بــه اشــتباه بــه عنــوان بیمــاری تلقــی
میشــد ،از حــدود نیــم قــرن قبــل ،پــس از پژوهشــهای متعــدد ،تمامــی ســازمانهای معتبــر
بینالمللــی از جملــه ســازمان بهداشــت جهانــی و انجمــن روانپزشــکی آمریــکا بــه طــور رســمی
اعــام کردنــد کــه اف ـراد همجنسگ ـرا و دوجنسگ ـرا را نمــی تــوان بیمــار یــا نابهنجــار تلقــی کــرد.
درواقــع ،نتایــج ســالها پژوهــش نشــان داده اســت کــه گرایــش جنســی دربرابــر تغییــر بــه شــدت
مقــاوم اســت .اگــر در مراجعــه بــه فــردی متوجــه شــدید کــه او بــه گرایــش شــما بــه چشــم بیمــاری
نــگاه میکنــد یــا قصــد اج ـرای هــر گونــه فنــون درمانــی ( از رفتاردرمانــی گرفتــه یــا تصویرســازی
ذهنــی ،از شــوکتراپی گرفتــه یــا هیپنوتیــزم) بــر روی شــما دارد ،حــق داریــد (و بایــد ) بــه او اعتـراض
کنیــد .توصیــه میشــود کــه درمــان را تــرک کنیــد زیـرا چنیــن رویکــردی نشــان میدهــد فــردی کــه
بــه او رجــوع کردهایــد حداقــل بــه انــدازه نیــم قــرن از دانــش روز دنیــا در حیطــهی خــود عقــب
اســت و صالحیــت الزم ب ـرای 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 اف ـرادی کــه

...

ادعــای درمــان همجنسگرایــی را دارنــد یــا شــیاد و دروغگــو هســتند یــا فاقــد دانــش کافــی.

آیــا روانشــناس حــق دارد کــه مــرا بــرای انتخــاب یــک جنســیت یــا گرایــش جنســی
خــاص تحــت فشــار بگــذارد؟
خیــر « -تــو تکلیفــت بــا خــودت هــم معلــوم نیســت» .ایــن جملــه رایــج درمیــان متخصصان نــاآگاه
و فاقــد صالحیتــی اســت کــه درک درســتی دربــاره مفاهیــم جنســیتی ندارنــد .جنســیت و گرایــش
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 بـرای 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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دیگــر آن منطبــق بــا مردانگــی تعریــف شــده باشــد .همچنــان کــه بســیاری اف ـراد الزامــا بــه طــور
مطلــق همجنسگ ـرا 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
ً
چـرا کــه اساســا دوگانــه انــگاری جنســیت و گرایشــات جنســی غلــط اســت.

آیا ترنس سکشوالیتی یک بیماری یا اختالل نیازمند درمان است؟

خیــر -طبــق آخریــن اظهارنظرســازمان بهداشــت جهانــی ،ترنسسکشــوالیتی و ترنسجندریســم

دیگــر بیمــاری یــا اختــال محســوب نمــی شــود .بنابرایــن ،عباراتــی ماننــد« اختــال مــال
جنســیتی» یــا «اختــال هویــت جنســیتی» در دنیــای روانشناســی و روانپزشــکی مــدرن فاقــد اعتبــار
اســت .طبــق رویکــرد جدیــد ،ترنسسکشــوالیتی ،تنهــا نوعــی عــدم تطابــق جنســیتی اســت کــه
ـرف
درصــورت تمایــل خــود فــرد؛ قابلیــت دریافــت خدمــات پزشــکی را داراســت .بــه ایــن معنــا ،صـ ِ
ـار اجتماعــی یــک جنــس یــا جنســیت خــاص در
ـق ناســازگار بــا آنچــه جامعــه بــه عنــوان هنجـ ِ
عالیـ ِ
نظرمیگیــرد ،بیمــاری یــا اختــال محســوب نمیشــود .امــا اگــر چنیــن فــردی مایــل باشــد کــه
هورمــون دریافــت کنــد یــا ظاهــر وبــدن خــود را بــا جنســیتی کــه بـرای خــود قایــل اســت همراســتا
ســازد ،سیســتم خدمــات بهداشــتی وظیفــه
دارد کــه بــه او ایــن خدمــات را ارایــه دهــد.
همــه افــراد ترنــس حــق دارنــد در ایــن بــاره
تصمیــم بگیرنــد کــه تــا چــه انــدازه مایلنــد
فرایندهــای تطبیــق جنســیت را طــی کننــد.
ً
ممکــن اســت برخــی از آنهــا صرفــا مایــل

عالیــق ناســازگار بــا آنچــه
صــرف
ِ
ِ
هنجــار اجتماعــی
جامعــه بــه عنــوان
ِ
یــک جنــس یــا جنســیت خــاص در

نظرمیگیــرد ،بیمــاری یــا اختــال

محســوب نمیشــود.

باشــند کــه ویژگیهــای ثانویــه جنسیشــان را تغییردهنــد .بــه طــور مثــال ترنس-زنهایــی کــه
مایــل هســتند تنهــا جراحــی تغییــر صــدا یــا لیــزر صــورت داشــته باشــند و مایــل بــه برداشــتن انــدام
یــا عضــو جنسیشــان نیســتند ،نبایــد وادار بــه ایــن کارشــوند .همچنیــن ترنــس -مردانــی کــه فقــط
مایــل بــه جراحــی تخلیــه پســتان هســتند نبایــد ب ـرای انجــام ســایر جراحیهــا تحــت فشــار ق ـرار
بگیرنــد .طبــق اســتانداردهای مراقبــت بینالمللــی افـراد ترنــس ،هیــچ فــرد یــا نهــادی اجــازه نــدارد

...
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هیچگونــه درمانــی را بــه ایــن اف ـراد تحمیــل کنــد .فراینــد تطبیــق جنســیت نبایــد تابــع رویکــرد «
همــه یــا هیــچ» باشــد .بــه ایــن معنــا کــه اف ـراد ترنــس نبایــد وادار شــوند کــه یــا ایــن پروســه را بــه
طــور کامــل طــی کننــد یــا اصــا حــق ورود بــه آن را پیــدا نکننــد .هــر فــرد ترنــس بــا توجــه بــه
روحیــات و عالیــق خــود ،بایــد تصمیــم بگیــرد کــه تــا چــه انــدازه دوســت دارد بدنــش را تغییــر دهــد

...

و در چــه زمانــی ایــن رونــد تغییــر یــا تطبیــق را متوقــف کنــد.

مــن یــک ترنــس هســتم و دوســت نــدارم جراحــی پاییــن تنــه انجــام دهــم ولــی
روانپزشــک بــه مــن گفتــه اســت کــه بــرای تغییــر مــدارک هویتـیام مجبــورم بــه ایــن
کار تــن دهــم .حــال بایــد چــه کنــم؟

متاســفانه در ای ـران ،ب ـرای تغییــر مــدارک هویتــی ،اف ـراد ترنــس مجبــور میشــوند کــه جراحیهــای
ســنگین ،مضــر و بیدلیــل انجــام دهنــد .زیـرا قوانیــن ایـران ،تنهــا دو جنــس زن و مــرد را بــه رســمیت
میشناســد و مــاک تشــخیص را نیــز انــدام جنســی فــرد مــورد نظــر میدانــد کــه چنیــن سیاســتی،
مصــداق نقــض قوانیــن بینالمللــی در زمینــه مراقبــت از اف ـراد ترنــس بــه شــمار م ـیرود .بــا توجــه
بــه اینکــه جراحیهــای تغییرجنســیت ،بــا عواقــب و تاثیــرات مانــدگار و همیشــگی اســت و بــا
اســتفاده از روشهــای تهاجمــی و غیرقابــل بازگشــت انجــام میگیــرد ،تـندادن بــه جراحــی اجبــاری
کــه در واقــع نوعــی عقیمســازی هــم هســت ،توصیــه نمیشــود.

شــاید بهترباشــد افـرادی کــه عالقــه بــه جراحــی کامــل ندارنــد گزینههــای دیگــری را مــد نظــر قـرار
دهنــد .بــه طورمثــال ،اگــر بــه دلیــل نامنطبــق بــودن اســناد هویتیشــان ،در جاهایــی نظیــر محــل
کار یــا تحصیــل نمیتواننــد بــا پوشــش و هویــت دلخواهشــان ظاهــر شــوند ،درمحیطهــای کمتــر
رســمی کــه حمایــت بیشــتری دریافــت میکننــد ( مثــا در مهمانیهــای دوســتانه یــا خانوادگــی)
چنیــن کننــد .بــا تغییــردادن نــام ،نحــوه پوشــش و شــاید کمــک گرفتــن از یــک متخصــص غــدد
جهــت کاســتن ازویژگیهــای جنســی ثانویــه کــه مطلــوب فــرد نیســت ،ممکــن اســت او احســاس
رضایــت و تســکین نســبی را بــه دســت آورد.

...
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...

روانشــناس بــه مــن گفــت چــون ماننــد ســایر دختــران جــوان میلــی بــه آرایــش
یــا الک زدن نــدارم وآرزوی لبــاس عــروس و مــادر شــدن هــم نــدارم احتمــاال
ترنسسکشــوال هســتم .آیــا بــا چنیــن مال کهایــی میتــوان بــرروی کســی نــام
ترنسسکشــوال گذاشــت؟
خیــر -بــه هیــچ وجــه .خیلــی افـراد از نظــر جنســیتی ناهمنــوا هســتند .ناهمنوایــی جنســیتی 1یعنــی

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 .افـر ِاد از نظــر جنســیتی ناهمنــوا ،بــه طــور
خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ،بــا عالیــق و رفتارهایشــان هنجارهــا و کلیش ـههای جنســیتی را بــه چالــش

میکشــند .بــه طــور مثــال مردانــی کــه صــدای زیــر دارنــد یــا عالقمنــد بــه بچ ـهداری و خان ـهداری
هســتند ممکــن اســت از دیــد اغلــب اف ـراد جامعــه ناهمنــوا محســوب شــوند .پســربچه هایــی کــه
بــازی بــا عروســک یــا لــوازم آشــپزی را ترجیــح میدهنــد ناهمنــوا هســتند.
ناهمنوایــی جنســیتی 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.

ناهمنوایــی جنســیتی هیــچ اطالعاتــی
دربــاره گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی
افــراد بــه مــا نمیدهــد .بســیاری افــراد
ناهمنــوا همــان جنســیتی (ســیس جنــدر)
هســتند .برخــی دگرجنســگرا ،برخــی
همجنسگــرا و یــا دوجنســگرا هســتند.

اغلــب افــرادی کــه هویــت خــود را بــه عنــوان ترنــس میشناســند ،از نظــر جنســیتی ناهمنــوا
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 مــاک بـرای تشــخیص هویــت

...

ترنسسکشــوال قراردهــد ،اشــتباه کــرده اســت.

آیا روشی وجود دارد که ترنسسکشوالیتی را درخودم تشخیص دهم؟

افــراد ترنسسکشــوال بــاور دارنــد کــه بــه جنســی غیــر از جنــس بیولوژیــک خودشــان تعلــق

1

Gender nonconformity

...
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دارنــد یــا بــه زبــان دیگــر ،جنســیت خــود را بــر اســاس جنســیت تعریــف شــده از بــدو تولــد و بــدن
بیولوژیکشــان تعریــف نمیکننــد .آنهــا بــا جنســی کــه بــا آن بــه دنیــا آمدهانــد احســاس راحتــی
نمیکننــد و همیشــه خــود را در ذهــن و بــاور خــود در قالــب فــردی از جنــس دیگــر میبیننــد و یــا
تــاش میکننــد در رفتــار و حضــور اجتماعــی خــود نیــز ایــن ذهنیــت را اجـرا 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 ترنسسکشــوال کشــف میکننــد .نارضایتــی از جنــس بیولوژیــک و تــاش بـرای تغییــر
خصایــص جنســی اولیــه یــا ثانویــه یــا هــردو چــه بــه صــورت کلــی یــا بــه طــور جزیــی ،غالبــا در
افـراد ترنسسکشــوال دیــده میشــود .آنهــا همچنیــن عالقمندنــد کــه در جامعــه بــا پوشــش و نقــش
اجتماعــی مرتبــط بــا جنســیتی شــناخته شــوند کــه خــود را بــه آن متعلــق میداننــد .برخــی اف ـراد
ترنسسکشــوال نارضایتــی از بــدن را بــه صــورت شــدیدتری تجربــه میکننــد .آنهــا ممکــن اســت
اظهــار کننــد کــه از انــدام جنسیشــان 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 جنسیشــان
نداشــته باشــند و مایــل نیــز نباشــند تغییــری در آن ایجــاد کننــد بلکــه صرفــا بــا تغییــر نــوع لبــاس و
بیــان جنسیتیشــان یــا ایجــاد تغییراتــی در بــدن و صفــات ثانویــه جنســی خــود بــه آرامــش برســند.
فــرد ترنسسکشــوال بــه مــدت حداقــل دوســال دربــاره تبدیــل شــدن بــه جنــس دیگــر یــا تغییــر دادن
ً
ویژگیهــای بدن ـیاش دغدغــه خاطــر مــداوم داشــته اســت .معمــوال ویژگــی هــای بیولوژیکــی یــا
بدنـیاش؛ منجــر بــه احســاس فشــار و اســترس مــداوم بـرای او میشــود( بــه طــور مثــال کســی کــه بــا
جنــس مرد(بــا ترکیــب کروموزومــی ایکــس ایگــرگ) بــه دنیــا میآیــد ولــی از ریــش ،صــدای بــم یــا
آلــت مردانــه( پینــس) خــود رضایــت نــدارد و عالقمنــد اســت برخــی یــا تمامــی ایــن ویژگیهــا را بــه
طــور نســبی یــا کامــل تغییــر دهــد .متاســفانه در بســیاری مــوارد تنهــا بهدلیــل نــوع رفتارهــا و عالیــق
تعریــف شــده و منتســب شــده بــه یــک جنــس و عــدم تطبیــق آن بــا جنســیت بیولوژیــک فــرد ،او را

...

ترنسسکشــوال نامیــده و رونــد تغییــر یــا تطبیــق جنســی را بــه او توصیــه میکننــد.

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 ترنسسکشــوالیتی هســتند؟

خیــر -گرایــش جنســی نســبت بــه همجنــس نمیتوانــد مالکــی بــرای تعییــن هویــت جنســیتی

باشــد .عالیــق و ســایق و فعالیتهــا جنســیت ندارنــد .هیچکــس بــرای آشــپزیکردن یــا تعمیــر
ماشــین از انــدام جنس ـیاش اســتفاده نمیکنــد .بنابرایــن منتســب کــردن یــک فعالیــت خــاص بــه

...

یــک جنــس خــاص ،اشــتباه و ناشــی از کلیشــههای جنســیتزده موجــود اســت.

آیا تبعیت نکردن از هنجارهای جنسیتی بیماری یا اختالل است؟

خیــر -هنجارهــای جنســیتی مقــدس نیســتند .تبعیــت کــردن از آنهــا هــم الزامــا ً نشــانه ســامت
و نرمــال بــودن نیســت .عــدم تبعیــت از آنهــا هــم اختــال محســوب نمیشــود .ایــن هنجارهــا و
کلیش ـهها در طــول زمــان و مــکان و تاریــخ تغییــر میکننــد .بــه طــور مثــال ،همیــن حــاال یعنــی در
قــرن  21پوشــیدن شــلوار ب ـرای زنــان در برخــی کشــورها ماننــد ســودان خــاف هنجــار جنســیتی
محســوب مــی شــود .آیــا ایــن بــه آن معناســت کــه زنــان شــلوارپوش ســودانی غیرعــادی یــا بیمــار
ً
ً
هســتند؟ مســلما خیــر .کلمــه «هنجــار» صرفــا بــه معنــای عرفــی اســت کــه اکثریــت اف ـراد یــک
جنــس آن را رعایــت میکننــد .وقتــی گفتــه میشــود پوشــیدن شــلوار بــرای زنــان در ســودان
«نابهنجــار» اســت ،ایــن فقــط بــه آن معناســت کــه اکثریــت زنــان آن جامعــه شــلوار نمیپوشــند.
دلیــل ایجــاد ایــن عــرف نیــز قوانیــن تبعیــض آمیــز و ناعادالنــه علیــه زنــان اســت ،درســت ماننــد

...

قانــون حجــاب اجبــاری در ای ـران بعــد از انقــاب.

آیــا ممکــن اســت کســی بــه اشــتباه تشــخیص ترنسسکشــوالیتی دریافــت کنــد و
بعــد از جراحــی تغییــر جنســیت پشــیمان شــود؟

بلــه -چنیــن وضعیتــی در جوامــع ســنتی ماننــد جامعــه ای ـران کــه جنســیت بــه صــورت دوگانــه و
کلیشــهای تعریــف میشــود ،اطالعــات کمــی دربــاره جنســیت و سکســوالیته وجــود دارد و قوانیــن و
جامعــه نــاآگاه در برابــر ســرپیچی از هنجارهــای جنســیتی مقاومــت نشــان میدهــد متاســفانه ممکــن
اســت رخ دهــد.
مــا از کودکــی بــه طــور گســتردهای در معــرض کلیشــههای تثبیتکننــده دوگانــه جنســیتی

...
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قرارداشــتهایم کــه در نظــام آموزشــی ،کتابهــا ،رســانهها و تبلیغــات بــه گســتردگی بازتولیــد
میشــود .ایــن کلیشـهها همــواره جنســیت را بــه صــورت تنهــا زن و مــرد و بــا شــکل ،ظاهــر و رفتــار
ثابــت و بالتغییــری تعریــف میکننــد و تمایــات جنســی را نیــز تنهــا بــه دگرجنســگرایی تقلیــل
میدهنــد .بــه همیــن دلیــل ،بســیاری اف ـراد وقتــی واقعیــت خــود را مطابــق بــا تصویــر کلیش ـهای
ارائــه شــده نمیبیننــد ،ممکــن اســت بــه اشــتباه تصــور کننــد کــه حــال کــه مــن جــور دیگــری هســتم
و نــوع دیگــری رفتــار میکنــم «پــس مــن بایــد متعلــق بــه آن جنــس دیگــر باشــم! »« .اگــر مــن شــبیه
دیگــر دخترهــا نیســتم پــس البــد مــن پســر هســتم!»« .اگــر مــن بــه عنــوان یــک دختــر ،دوســت
دارم بــا دختــر دیگــری رابطــه عاطفــی یــا جنســی داشــته باشــم  ،پــس احتمــاال مــن بایــد پســر بــه
دنیــا میآمــدم!» امــا ایــن نتیجهگیریهــا نادرســت هســتند .مطالعــات جدیــد نشــان دادهانــد کــه
مغــز انســانها فاقــد جنســیت اســت و ایــن باورهــای اجتماعــی و محیــط اســت کــه یــک ســری

...

رفتارهــای خــاص را بــه عنــوان زنانــه یــا مردانــه برچســب میزنــد و بــه مــا تحمیــل میکنــد.

درمان تبدیلی یا اصالحی چیست؟

هرنــوع تالشــی کــه توســط یــک متخصــص ،اعــم از مشــاور ،روانشــناس ،رواندرمانگــر یــا
روانپزشــک در جهــت تغییــر گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی اف ـراد صــورت گیــرد؛ درمــان
تبدیلــی یــا اصالحــی نامیــده میشــود .در ســالهای اخیــر ،تحقیقــات زیــادی بــرای ارزیابــی
اثربخشــی ایــن نــوع درمانهــای منســوخ و قدیمــی انجــام شــده اســت و نتایــج ایــن تحقیقــات
حاکــی از آن اســت کــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی افـراد بــا هیــچ نــوع روشــی قابــل تغییــر
نیســت .انجمــن روانپزشــکی آمریــکا ایــن درمانهــا را مضــر ارزیابــی کــرده و دربــاره آن هشــدار داده

...

اســت .درمانهــای تبدیلــی در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دنیــا ممنــوع و غیرقانونــی اســت.

درمانگران تبدیلی از چه روشهایی استفاده میکنند؟

روشهای به کار رفته در درمانتبدیلی بسیار متنوع هستند .ازجمله روشهایی چون:

1.1دارودرمانــی شــامل تجویــز هرنــوع داروی روانپزشــکی از جملــه ضدافســردگیها ،ضــد
اضطرابهــا و داروهــای ضــد تشــنج و ضــد جنــون ،اگــر بــا هــدف ایجــاد تغییــر در گرایــش و

...
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هویــت جنســی صــورت گیــرد.
2.2تجویز شوک الکتریکی
3.3رفتاردرمانی مانند:
	-وقتــی درمانگــر از شــما میخواهــد بــا فــردی از جنــس مخالــف رابطــه دوســتی یــا ســکس
برقـرار کنیــد.
	-وقتــی درمانگــر بــه شــما میگویــد بــا تصــور ســکس بــا فــردی از جنــس مخالــف
خودارضایــی کنیــد.
	-وقتــی درمانگــر از شــما میخواهــد کــه بــه هنــگام تخیــات همجنســخواهانه یــک تصویــر
تهــوع آور یــا چندشــناک را بــه ذهــن بیاوریــد تــا در شــما نســبت بــه همجنــس ،بی ـزاری
ایجــاد کنــد.
	-وقتــی درمانگــر از شــما میخواهــد بــه عنــوان یــک ترنــس لباسهایــی بپوشــید یــا
رفتارهایــی انجــام دهیــد کــه خــاف ترجیــح شــما هســتند( بــه طورمثــال ،ممکــن اســت
چنیــن درمانگــری بــه یــک ترنــس – مــرد توصیــه کنــد تــا پیراهــن زنانــه بپوشــند ،آرایــش
کننــد و الک بزننــد و کفــش پاشــنه دار بــه پــا کنــد).
4.4روانــکاوی  :وقتــی درمانگــر عالقــه شــما را بــه همجنــس ،بــه دوران کودکــی یــا رابطــه بــا
والدیــن تــان ربــط میدهــد یــا ســعی دارد بــه شــما القــا کنــد کــه دگرجنســگرایی تــان را ســرکوب
کردهایــد  .همچنیــن ممکــن اســت هویــت جنســیتی شــما را جــدی نگیــرد و بــه شــما القــا کنــد
کــه بــا یــک دوره روانــکاوی مــی توانیــد بــا جنستــان «آشــتی» کنیــد.
5.5معنویــت درمانــی  :وقتــی درمانگــر بــه شــما توصیههــای اخالقــی یــا مذهبــی میکنــد :ماننــد
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 اطــاع 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 اسـرار شــما را بـرای والدیــن یــا آشــنایان دیگرشــما فــاش کنــد .چنیــن رفتــاری برخــاف قوانیــن
حرفـهای رواندرمانــی و حتــی قابــل شــکایت و پیگیــری اســت .شــما بــه عنــوان مراجــع حــق داریــد
در یــک فضــای امــن دربــاره مســایل خصوصیتــان بــا رواندرمانگرتــان صحبــت کنیــد و در عیــن
حــال مطمئــن باشــید کــه صحبــت هــای شــما محرمانــه باقــی میمانــد .بــا اینحــال همــان طــور
کــه گفتیــم بــا توجــه بــه معضــات موجــود در جامعــه ایـران و خــا قوانیــن حمایتــی ،بهتــر اســت
از فــاش کــردن اس ـرار دیگ ـران ،گفتــن اســامی اف ـراد دیگــرو اطالعاتــی کــه ب ـرای دریافــت مشــاوره

...

ضــروری نیســتند خــودداری کنیــد.

آیــا روانشــناس یــا روانپزشــک حــق دارد دربــاره جزییــات روابــط جنس ـیام 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 جنســیتیتان مراجعــه کــرده باشــید ممکــن
اســت روانشــناس از شــما دربــاره تخیــات جنس ـیتان ،تجــارب جنس ـیتان ،جنــس یــا جنســیت
شــریکتان و اینکــه آیــا رضایــت جنســی یــا ارگاســم را تجربــه کردهایــد یــا خیــر ســوال کنــد.
همچنیــن اگــر بــا مشــکلی ماننــد بیمیلــی جنســی مراجعــه کنیــد ممکــن اســت روانشــناس دربــاره
تخیــات جنســی و دفعــات خودارضاییتــان ســوال کنــد .بــا ایــن وجــود ،او حــق نــدارد از شــما
دربــاره جزییاتــی ماننــد ایــن بپرســد کــه در ســکس چــه نقشــی را ایفــا میکنیــد یــا بــه کــدام پوزیشــن
جنســی عالقمنــد هســتید یــا بــا شــریکتان بیشــتررابطه دهانــی داریــد یــا  ...توصیــه میشــود بــه
حــس درونــی خــود اعتمــاد کنیــد و هرکجــا احســاس کردیــد کســی کــه بـرای کمــک بــه او مراجعــه
کردهایــد در حــال شکســتن حریــم خصوصــی شــما و کنجــکاوی افراطــی یــا غیرضــروری دربــاره
مســایل جنســی شماســت او را متوقــف کنیــد .در برابــر هــر ســوال یــا نگاهــی کــه شــما را معــذب
میکنــد یــا ســوژه یــک کنجــکاوی غیرحرفــهای قــرار میدهــد محکــم و قاطــع بایســتید .در ایــن
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مــوارد میتوانیــد محترمانــه بگوییــد کــه ســوال را نامناســب و بیارتبــاط بــا موضــوع مشــاوره

...

میدانیــد و دوســت نداریــد بــه آن جــواب بدهیــد.

روانشناس یا روانپزشک درچه شرایطی حق معاینه مرا دارد؟

روانشناســان تحــت هیــچ شـرایطی حــق معاینــه ندارنــد .تنهــا روانشناســان بالینــی آن هــم در مواقــع
ً
نــادر ،مثــا در ارزیابیهــای عصبشــناختی ( مــواردی ماننــد بررســی ضربــه بــه ســر یــا ســکته)
ممکــن اســت معاینــات ســادهای بـرای ارزیابــی حــرکات پلــک  ،دسـتها 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 شـرایطی کــه فــرد متقاضی
تغییــر جنســیت باشــد (قبــل و بعــد از جراحــی انــدام جنســی) ممکــن اســت معاینــه انــدام جنســی
ً
را خواســتار شــوند .معاینــه بایــد منحص ـرا درحضــور خــود مراجعــه کننــده و پزشــک انجــام شــود
(مگــر اینکــه بــه درخواســت خــود او ،فــرد دیگــری ماننــد پرســتارنیز حضــور یابــد) .فــرد حــق دارد
بــه حضــور اف ـراد دیگــر ماننــد دســتیاران و اف ـراد خانــواده خــود در هنــگام معاینــه بدنــی اعت ـراض
کنــد .کســی نمــی توانــد شــما را مجبــور کنــد در حضــور افـرادی کــه بــا آنهــا راحــت نیســتید برهنــه
شــوید.

...
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{

ضمیمه اطالعات تکمیلی برای عالقمندان:

اگــر در تمــاس بــا رواندرمانگــر یــا مشــاوری متوجــه شــدید کــه او گرایــش یــا هویــت شــما را
غیرعــادی یــا بــه عنــوان بیمــاری تلقــی میکنــد ،میتوانیــد بــا اســتناد بــه دو منبــع زیــر ،دیــدگاه او را
بــه چالــش بکشــید و بــه او نشــان دهیــد کــه اظهارنظــرش غلــط اســت .البتــه تــاش بـرای متقاعــد
کــردن افـراد متعصــب حتــی بــا ارجــاع بــه منابــع علمــی ،ممکــن اســت بــی فایــده باشــد .بــا ایــن
حــال ،درمواجهــه بــا چنیــن درمانگرانــی ،قبــل از تــرک درمــان ،بــد نیســت بــه آنهــا نشــان دهیــد

...

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

طبقه بندی بینالمللی بیمار یها ( آی -سی -دی)

2

طبقهبنــدی بینالمللــی بیماریهــا و مشــکالت مربــوط بــه ســامت(آی ســی دی )-ICDیــک
لیســت طبقهبنــدی پزشــکی اســت کــه توســط ســازمان بهداشــت جهانــی 3تهیــه و منتشــر میشــود.
ایــن طبقــه بنــدی یــک راهنمــای علمــی بـرای متخصصــان ســامت در سراســر جهــان اســت کــه بــر
اســاس اســتانداردهای روز هرچنــد وقــت یکبــار بهروزرســانی میشــود .در حــال حاضــر بیــش از
 100کشــور در دنیــا از ایــن راهنمــای جهانــی اســتفاده میکننــد.
2
3

International classification of diseases
(World Health Organisation(WHO
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ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  1992همجنسگرایــی را از طبقهبنــدی بیماریهــا حــذف
کــرد .آنچــه در متــن ایــن طبقهبنــدی بــه عنــوان توضیــح نگاشــته شــد ایــن جملــه بــود « گرایــش
جنســی بــه خــودی خــود یــک اختــال محســوب نمیشــود».
اخی ـرا در جــون  2018یازدهمیــن ویرایــش ایــن راهنمــا در دســترس عمــوم ق ـرار گرفــت .در ایــن
ویرایــش ،طبقــه تشــخیصی ترنــس سکشــوالیتی نیــز بــه عنــوان بیمــاری حــذف شــد .در ایــن نســخه،
ترنسجندریســم و ترنسسکشــوالیتی بــا عنــوان جدیــد «عــدم تطابــق جنســیتی» معرفــی شــده اســت
کــه بــه خــودی خــود اختــال یــا بیمــاری محســوب نمیشــود 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 نظرمیگیــرد،
اختــال یــا بیمــاری نیســت .اگــر فــرد اســترس درونــی قابــل مالحظــه یــا نارضایتــی دربــاره بــدن و
انــدام جنسـیاش داشــته باشــد یــا اصـرار داشــته باشــد کــه در نقــش جنــس مخالــف زندگــی کنــد
میتوانــد 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.

راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی( دی اس ام)

4

ً
ایــن راهنمــا نیــز کتابچ ـهای حرفهــای اســت کــه اختصاصــا بــه طبقهبنــدی بیماریهــا و مشــکالت
روانپزشــکی میپــردازد و هرچندســال یکبــار توســط انجمــن روانپزشــکی امریــکا بهروزرســانی
میشــود تــا بــه متخصصــان حــوزه ســامت روان در تشــخیص و درمــان بیماریهــا کمــک کنــد.
ایــن انجمــن در دســامبر ســال  1973همجنسگرایــی را از فهرســت بیماریهــا حــذف کــرد.
پیــش از آن در اکتبــر همــان ســال ،کمیتــه فــدرال روانپزشــکی اســترالیا و نیوزیلنــد رای بــه حــذف
همجنسگرایــی از فهرســت بیماریهــا داده بــود .در ســالهای بعــد ،ایــن انجمــن و همچنیــن
ســایر ارگانهــای بینالمللــی کــه در زمینــه ســامت روان بــه تحقیــق میپردازنــد ماننــد انجمــن
مشــاوره امریــکا و همچنیــن انجمــن روانشناســی امریــکا  ،بیانیههــای مشــابهی را در تاییــد ســامت
گرایــش بــه همجنــس صــادر کردنــد .در ســال  1990انجمــن روانپزشــکی امریــکا اعــام کــرد« :
4

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM
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بــه نظــر نمیرســد درمــان بتوانــد اثــری بــر تغییرگرایــش جنســی افـراد 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 ســالهای بعــد نیــز راهنماهــای
اختصاصــی بـرای مواجهــه بــا مراجعــان همجنسگـرا ،دوجنســگرا ،ترنــس جنــدر وترنسسکشــوال
توســط ایــن ســازمانهای معتبــر منتشــر گردیــد تــا متخصصــان بیاموزنــد کــه رفتــاری منصفانــه و
حرف ـهای و بــدون تبعیــض بــا ایــن مراجعــان داشــته باشــند.
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