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 مقدمه
 
 

 
توان توقع داشت كه جامعه آنچنان  در كشور ما كه از آزادي گفتار و نوشتار خبري نيست، نمي
عالوه، ضعف زبان به . باشدداشته كه بايد و شايد با مفاهيم و اصطالحات علمي و امروزي آشنايي 

 پژوهش ها در اين زمينه هاود تحقيقات و كمب و ) بودن منابعدود محونبود اصطالحات معادل ( فارسي
 .ي نامفهوم، نارسا و متناقض مورد استفاده قرار گيرنديباعث مي شود كه گاهي اصطالحات و واژه ها

    وقتي فرد نتواند آنطور كه طبيعتش هست خود را نشان دهد، موعظه هاي اخالقي رنگ 
با اينهمه، نبود آزادي گفتار به اين معنا .  ظاهرسازي رواج مي يابدمي بازند و در عوض دروغ، ريا و

 در كشور ما وجود هستند » ناشناخته« هايي كه داراي خوي و خصلت و تمايالتي  نيست كه انسان
 گيريم كه آنها را با نامهاي عجيب و ،نه، اين افراد هستند و در ميان ما زندگي مي كنند. خارجي ندارند
اما اين صفتهاي زشت و نادرست قبل از هر چيزي بيسوادي و . اي زشت معرفي كنيمغريب و صفته

انواع اسامي و صفتهاي ناجور در مورد  .ناآگاهي خود ما را مي رساند تا شايسته ديگران باشد
 و ترانس وستايت سكشوال هاترانس  ... سكس لزبين ها ودربارهي يهاي القا همجنسگرايان، برداشت

 .ر جاي خود دارندها هم كه ديگ
ما جهت روشنگري و براي كمك به خود و خوانندگان تصميم گرفته ايم كه اين ويژه نامه را 
به موضوع اقليت جنسي ترانس ها و انواع آنها اختصاص دهيم و اميدواريم كه تك تك خوانندگان به 

راه اندازي بحث هاي سهم خود در اصالح زبان و ديد جامعه به ترانس ها در حد خود كمك كنند و با 
ما معتقديم كه . منطقي و همچنين استفاده از گفتار و نوشتارها در روشن شدن مسائل كمك كنند

اصطالح دوجنسي كه در مورد ترانس ها در جامعه رايج است يك اصطالح ناقص، مبهم و گنگ مي 
تا . توجه الزم بكنندباشد و بهتر است كه دست اندركاران و مؤسسه هاي زبان شناسي ما به اين مهم 

 . اصطالحات و واژه هاي خارجي را مورد استفاده قرار خواهيم دادازمان ما ناچار آن
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 انواع ترانس
 
 
 

، دوم ترانس وستايت )Transsexual( ها ترانس سكشوال: اول.  سه نوع ترانس داريمكال
ا در شوها و جشن ها، لباس  و سوم كساني كه گاهي براي تفريح و شوخي و ي)Transvestite(ها

 )Trans King/Queen(جنس مخالف مي پوشند و خود را به شكل ترانس كينگ يا ترانس كوئين
اين سه دسته از نظر گرايش جنسي، تمايالت و خواسته هايي كه .  در مي آورند-ملكه ترانس/ شاه-

  كه قابل ذكر است.  پردازيمهر كدام ميبررسي به جداگانه  پس ، با هم متفاوت مي باشنددارند كامال
    كلمه  عبارتيه رود؛ ب  براي همه اينها بكار مياعموم) Transgender( »ترانس جندر«كلمه 

ها و افرادي كه در چارچوب تعاريف عمومي  عنوان اصطالحي براي اشاره به همه گروهه ترانس جندر ب
در مباحث هم  و اغلب مي رودار  نقش جنسي و هنجارهاي جنسي حاكم نمي گنجند بكدربارهجامعه 

هاي فعال حقوق بشري و همجنسگرايان و  گروه. اجتماعي و سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد
هاي مهجور جنسي در   همه گروه براي واژه ترانس جندر را به عنوان يك چتر عمومي،ترانس ها

 در مقابله با يكديگراز   مختلفهاي كيد بر نزديكي و همكاري و پشتيباني اين گروهاجامعه و براي ت
 . جو و فرهنگ حاكم بكار مي برند

 
 ترانس سكشوال ها

ملي، ي،  هويت اجتماعي، هويت قوم است؛هويت هر انساني از چندين بخش تشكيل شده
تعريف انسان از هويت كه  مركز اصلي بدن .هويت جنسي هم بخشي از هويت فرد است ...سياسي و

 .در مغز واقع شده است را بر عهده دارد -از جمله هويت جنسي-خود 
 ترانس سكشوال فردي است كه تناسب معادله بين آلت تناسلي و جنسيت خود را قبول ندارد 

زبان ساده تر، آن بخش از مغز انسان ترانس سكشوال كه به هويت ه ب. و تضادي بين اين دو مي بيند
 كامل با ساختمان فيزيكي بدن و شكل و جنسي مربوط مي شود و آن را تبيين مي كند، در تضادي

 -يا فكر كند-فرد خودش تصميم بگيرد اينگونه نيست كه اين تضاد . داردقرار شمايل آلت جنسي او 
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عبارت ديگر يك ترانس ه ب.  از جنبه رواني، خيلي عميق تر از اينهاستكه ترانس سكشوال است و
تن و  بدن،( بر اين باور است كه فيزيك او ،سكشوال از جهت نگاه به خود و به هويت و جنسيت خود

 »ر مردانههظاترانس سكشوال با «يك . همخواني ندارد) روح و جان و روان او(با درونش ) آلت تناسلي
 در بدن مردانه زاده شده و »اشتباهي« اما ، يك زن استا و باطنا، روحابر اين باور است كه او وجود

 در ا يك مرد است كه اشتباها و باطناهم فكر مي كند كه او روح »ترانس شكسوال با ظاهر زنانه«يك 
فرد ترانس سكشوال از اين دوگانگي درون و بيرون خود رنج مي .  استيك جسم زنانه گنجانده شده

 پس با ، تعلق ندارد نجات دهد ويبرد و مي خواهد هر چه زودتر روان خود را از اين جسمي كه به
شكلي تغيير دهد كه هر چه بيشتر ه رموني سعي مي كند جسم خود را بخوردن داروها و قرص هاي هو
 اما او زماني به آزادي و رهايي كامل مي رسد كه با عمل جراحي تغيير ،با درونش همخواني داشته باشد

  چراكه، بخشديي رهاندجنسيت بدهد و خود را از شر آلت تناسلي اي كه با آن احساس بيگانگي مي ك
 ذهني تبديل مي شود كه  عميقجنسي فرد و جنسيت و هويت جنسي او به يك تضادتفاوت بين آلت 

از جهت روحي و رواني عواقب ناگواري بر او دارد، لذا او مي خواهد هر چه زودتر خود را از اين 
 .گرفتاري و مخمصه نجات دهد

4 

 گفته متوجه اختالف و تضاد) پنج تا ده سالگي( از همان سنين كودكي چنين فردي معموال
 صادقانه و بر اساس ،و شايد در همان سنين كودكي. صورتي گنگ و نامفهومه  اما ب،شده مي شود

روان  و كه از نظر ذهنبگيرد  آن جنسي را در پيش يشناخت و درك خودش حركات و اداها و رفتارها
يا اطرافيان  اما والدين )نه آنطور كه ساختمان ظاهري بدنش نشان مي دهد،( ،خود را تعريف مي كند

 اگر اين كودك از نظر شكل آلت تناسلي پسر باشد، به بينند، مثالمي آن را نامناسب و حتي عجيب 
و البته گاهي ) اگر خواهر نداشته باشد به لباس مادر رو مي آورد(پوشيدن لباس دخترانه رو مي آورد 

اين را  البته . نمي فهمد است و»بچه«بعضي خانواده ها هم با يك شوخي از كنار آن مي گذرند كه 
ي كه در سنين اوليه لباس جنس مخالف كا بايد اضافه كنيم كه بر خالف تصور رايج، هر كودجهمين 

 . يك ترانس سكشوال يا همجنسگرا نخواهند شدامي پوشد حتم
 به اين دليل . همجنسگرا نيست،يك ترانس سكشوالنكته ي قابل ذكر ديگر اين است كه 

 خود را يك زن مي داند و بدن ا و طبيعتا و جانارد ترانس سكشوال چون روحم/ يك پسراكه فرض
رسميت نمي شناسد، تمايل جنسي به يك مرد را هم دال بر همجنسگرا بودن ه مردانه خود را ب/پسرانه

گرايش دارم، ) مرد(گويد من زني هستم كه به جنس مخالف خودم  مي؛لعكساب بلكه خود نمي داند،
آنچه يك ترانس سكشوال مي خواهد . د جانم در يك بدن اشتباهي گرفتار آمده باش كه روح وهرچند

ن و احساس و جان درونش يكي شود و ااين است كه تناسب فيزيكي بدن و آلت تناسلي خودش با رو
يعني اگر دختر ترانس .  مي خواهد با يك نفر از جنس مخلف ازدواج نمايد،بعد از عمل جراحي
ز تغيير جنسيت و مرد شدن با يك زن ازدواج مي كند و يك پسر ترانس سكشوال سكشوال بوده بعد ا

 .بلعكس
ظاهر  (ي و بيرونيدرونماهيت بين  مااز همان دوران كودكي والشكسفرد ترانس ي كه تضاد

 گيج وو او  مي كند، تحميل و فشار زيادي به او ، انزوا و رنج، تنهايي وحس مي كند، دردخود ) و باطن
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 بلكه ناآگاهي اطرافيان، شماتت، تحقير، گونه باشد،اينبايد وضع نمي داند چرا نه تنها  اين قائله، از منگ
اطرافيان هم مزيد بر علت مي شود و بر رنج او مي افزايد، و هاي خانواده و  سرزنش و سركوفت

ه سمت سنين جواني بهمان ها را در  بسياري از ترانس سكشوالدر نهايت همين مشكالت متاسفانه 
 ي باطنو يتضاد و تناقض ظاهراين به  براي هميشهيك بار  كه قادر نيست  چرا،خودكشي مي كشاند

 .پايان دهدخود 
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 بر اين دارند كه در لتدالهمگي  ،دالئلي كه براي ترانس سكشوال شدن افراد ابراز شده
ان وجود دارد كه هنگامي كه جنين در رحم مادر است، اگر مادر دچار فشار و استرس شود اين امك

 ا و همين باعث مي گردد كه جنين بعد،هاي جنين را دچار اختالل كند سيستم اعصاب و هورمون
و (همچنين گفته مي شود كه در دوران جنگ و ناماليمات درون جامعه . كشوال شود سترانس

دقيق افراد در مورد درصد . ها در اجتماع بيشتر مي شود درصد ترانس سكشوال) بالفاصله بعد از آن
 اما ادعا مي شود كه از هر سي هزار نفر حداقل ،ترانس سكشوال در جوامع مختلف آماري وجود ندارد

پديده ترانس سكشوالي در بين زنان و مردان به يكسان ديده مي شود . يك نفر ترانس سكشوال است
ي تنها در بين پديده ترانس سكشوال.  اين پديده منختص مردان نيست،و بر خالف تصور خيلي ها

 بلكه محققان به مواردي از اين پديده در بين ميمون ها، گربه ها و سگ ها ،ها ديده نمي شود انسان
 .هم برخورد كرده اند

راه حل يك ترانس سكشوال براي خالص شدن از زنداني كه بدان گرفتار آمده اين است كه 
و با باطن و ظاهري متناسب با هم  بداي  باعث مي شود فرد خود را بازاين امر. تغيير جنسيت دهد

ها از استعداد هنري بسيار بااليي  اين ادعاي محققان هم ناگفته نماند كه ترانس سكشوال. زندگي كند
 .برخورداند

  ديرتر از همسن و ساالن خود به رشد فيزيكي مي رسند، مثالاها عموم ترانس سكشوال
 .ر ترانس سكشوال ديرتر بروز كندممكن است كلفت شدن صدا يا رشد موي بدن يك پس

اجتماعي و خانوادگي، سعي بر ، علل فرهنگير ها هر چند كه در ابتدا بنا ب ترانس سكشوال
 اما بعدها به ناچار به انتخاب بين مرگ و زندگي ،پنهان كاري و مخفي نگه داشتن راز خود مي كنند

اگر به زندگي خود خاتمه .  را ندارندنه دوگاتناقض و زندگياين  چرا كه توان تحمل رواني ،مي رسند
 دوستان و نزديكان از آنها ،ندهند، بسياري از آنها در مسير تغيير جنسيت خود از خانواده رانده مي شوند

فاصله مي گيرند، با برخوردهاي تند، بد، ناموجه و غير منطقي بسياري از پزشكان و روانشناسان موجه 
هاي   خيلي از آنها هزينه مالي براي خريد و تهيه داروها و قرص،ندكمي شوند، كسي آنها را باور نمي 

به اين مشكالت، احساس ناامني، ... هورموني ندارند، هزينه عمل جراحي تغيير جنسيت باالست و
بي جهت نيست كه . را هم اضافه كنيد... تنهايي، كمبود اعتماد به نفس و بي اطميناني به كار خود و

 مي كشند و ه درديها چآن امكان ندارد ديگران بفهمند كه ،ها ود ترانس سكشوالزء خه جگويند ب مي
ها و داروها به خودفروشي  بعضي از آنها هم براي تهيه هزينه قرص. ذرانندگدر چه جهنمي زندگي مي 

 .يا كارهايي از اين نمونه رو مي آورند
 . نگاهي بيندازيمحال كه به اينجا رسيديم، بد نيست به تاريخ ترانس سكشوالي هم
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در جوامع اوليه، مردم بر اين اعتقاد بودند . ها در طول تاريخ وجود داشته اند ترانس سكشوال
هايي مهربان،  ند و انسانرها از قدرت سحر و جادو و يا رابطه با خدايان برخوردا كه ترانس سكشوال

 . خوش خو و روحاني مĤب هستند
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 اند كه با هم وجود داشته )Gallae(روحاني/ مذهبيياددر افسانه هاي روم قديم آمده كه افر
جنسي به / يك بار تصميم مي گيرند در مراسمي مذهبي آنها.كرده اند صورت مشترك زندگي ميه و ب

 تا از آن خالص نندخيابان آمده و آلت مردانه خود را به خانه هايي كه درهايشان باز بوده پرتاب ك
هاي زنانه  عنوان يك نعمت الهي پذيرا مي شوند و در مقابل لباسه بصاحبان خانه ها هم آن را . شوند

در اقوام بومي .  هويت زنانه به خود مي گرفتند،به آنها مي بخشند و اين افراد با پوشيدن لباس زنانه
در كشور كنيا ترانس . عنوان افرادي با نيرو و قدرت ويژه شناخته مي شونده استراليا، ترانس ها هنوز ب

در طول  بلكه ،اين اسامي جديد نيستند.  را پوكتوس و در ماداگاسكار سكراتا مي نامندل هاسكشوا
  معروف»هيجي رايس«ها به  در هند امروز، ترانس سكشوال. ود داشته اندج و نسل اندر نسل و،تاريخ

ناخته عنوان افرادي مذهبي كه عمل تغيير جنسيت ساده اي را بر آلت خود انجام مي دهند شه ند و با
اما از . مي شوند و از آنها در مراسم عروسي و جشن ها براي انجام رقص و سرگرمي دعوت مي شود

در كشور عمان، . حساب مي آيندبه  كاست ها در هند جزء پائين ترين رده اجتماعي ،نظر تقسيم بندي
 مي شوند هر چند كه رفتار و برخورد محترمانه اي با آنها  در خيابان و كوچه بازار ديدهااين افراد علن

 از فاصله بين ،در جنوب كشور خودمان.  مي نامند»كوني«صورت نمي گيرد و خيلي ها به غلط آنها را 
سني مذهب خودمان است، ترانس و جنوب بوشهر تا بندرعباس كه محل سكونت هموطنان عرب 

توان به مردان ترانس سكشوال برخورد   همين امروز هم ميها حضور كاملي داشته اند و تا سكشوال
 لباس زنانه مي پوشند، خود را زن معرفي مي كنند و در مراسم عروسي ها براي رقص از اكرد كه علن

 ا چون خود را باطن،آنها دعوت مي شود و حتي در مراسم مذهبي يا عروسي در جمع زنان مي نشينند
 .زن مي دانند

 در كشور آلمان متداول 1930 اولين بار در سال ،سول يا ترانس سكشوالاصطالح ترانس سك
 به دكتر )Einar wegener(اينار وگنر.  اولين عمل تغيير جنسيت هم در آنجا صورت گرفتوشد 

و بعد از عمل هم اسم ليلي . روي او اجرا شود تا عالج يابد ر شد عمل تغيير جنسيتضمراجعه كرد و حا
همراه ه البته اين عمل چندان موفقيتي براي او ب .ا براي خود انتخاب كردر(Lily Elbe) البي

 George نامه  در آمريكا بر روي  شخصي ب1953 اولين عمل موفق تغيير جنسيت در سال. نداشت
Jorgensen نام زنانه كريستين يورگنسن را براي خود انتخاب كرد و ،صورت گرفت كه بعد از عمل 

ها و مطبوعات واقع شد و  اين عمل مورد توجه خبرگزاري. يوودي هم بازي كردلاحتي در چند فيلم ه
موضوع ترانس امر  آن و مسئله ترانس سكشوالي منتشر گرديد و همين دربارهگزارشات مفصلي 

تعداد زيادي از جراحان باز هم اما بعد از آن .  ها انداخت ها و عمل تغيير جنسيت را سر زبان سكشوال
والي را تحت عنوان يك بيماري و اختالل صرفا ل جراحي مخالفت كرده و ترانس سكشهمچنان با عم

 تا اينكه پزشكي بنام هاري بنيامين ،رواني كه هيچگونه پايه و اساس بيولوژيكي ندارد توضيح مي دادند
مجموع بررسي .  و سپس معالجه و جراحي افراد ترانس سكشوال روي آورد،قميبه مطالعه جدي و ع
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 Transsexual) »پديده ترانس سكشوال«نام ه مطالعات هاري بنيامين در كتابي بها و 
Phenomenon)  در حال  . منجر گرديدسكشوال هامنتشر و به تغييرات گسترده اي به نفع ترانس

هاي پزشكي براي عمل  ها و دستورالعمل ر انجمني كه كارهاي هاري بنيامين را دنبال و چارچوبضحا
 Harry :اي پزشكان در سراسر جهان تهيه مي كند، به اين نام معروف استتغيير جنسيت بر

Benjamin International Gender Dysphoria Association 
فارغ از اينكه اين جوامع ، امروزه عمل تغيير جنسيت در بسياري از كشورها انجام مي گيرد

 . بيولوژيكي-تالل هورموني يا اخ،بيماري رواني سكشوالي را چگونه توضيح مي دهند؛ ترانس
ي سكشوال ها و تغيير قدرت سياسي، دو نفر از ترانس 1357در ايران، بعد از حوادث سال 

آقاي خميني دستور مي دهد . كشور به آقاي خميني نامه نوشته و مشكالت خود را با او مطرح كردند
 عمل تغيير جنسيت عد از مدتيب تغيير جنسيت دادند و اآن دو بعد. كه كسي حق ندارد مزاحم آنها شود

از . هاي اخير هم بعضي از روحانيان به اين مسئله توجه كرده اند در سال. هم در كشور قانوني شد
 آن دو با اكشوال خود كمك كرد تا تغيير جنسيت دهد و بعدسجمله يك روحاني كه به محافظ ترانس 

 .  هم ازدواج كردند
مي بر ه هر چند ممكن است مر،سكشوال مي شوددرك و فهم علت اينكه چرا فرد ترانس 

. فرهنگي همچنان او را عذاب مي دهد - اما واقعيت اين است كه رنج و فشار اجتماعي،زخم او باشد
كه طي كرده  طوري كه خيلي ها بعد از عمل تغيير جنسيت هم نمي توانند تاريخ زندگي خود و مسيري

همين دليل دوستان ترانس سكشوال بايد زمزمه هاي ه ب .نداند را به دوستان و اطرافيان خود بازگو كن
 در حاليجدي بگيرند و را مربوط به ايجاد يك انجمن حمايتي براي افراد ترانس سكشوال در كشور 

 نعت قانوني ندارند، بهتر است براي حمايت و پشتيباني از همديگر دور هم جمع شوند واكه هيچ مم
  در مقابله با افكار و پيشداوريسكشوال هاخصوص كه ترانس  هب. گروهي براي خود تشكيل دهند
رند و قبل برخورداتاريخ نشان داده اند كه از استعداد بيشتري در طول  ،هاي فرهنگي در مورد جنسيت

 بسيار مهمي در ايجاد نقش ، خود در جامعه علنيحضوربا  ،از آشكار شدن جنبش همجنسگرايي
 . حتي اگر خود چنين قصدي نداشته باشند،ا مي كنندگفتمان هاي مربوط به جنسيت ايف

 
 ترانس وستايت ها

ترانس وستايت ها كساني .  دارندتفاوت  كامالسكشوال هابا گروه ترانس ترانس وستايت ها 
هر كسي با هر . هستند كه بدون توجه به گرايش جنسي خود، لباس جنس مخالف را مي پوشند

شكل و شمايل ه  و خود را ب،ني به پوشيدن لباس جنس مخالف قلبي و درويگرايشي ممكن است نياز
 ،ترانس وستايت ها در طول تاريخ و در همه جوامع بوده و هستند. جنس مقابل در آوردن داشته باشد

 كه در موضوع جنسيت ، مگنوس هيرشفيلد، پزشك همجنسگراي آلماني1915اما اولين بار در سال 
 »ترانس«(» vestere«و »  Trans «تايت را از لغات التينهم تحقيق مي كرد اصطالح ترانس وس

شكلي در  هره  استخراج و براي افرادي كه ب)معناي پوششه  ب»وستر« و لغت ،طرف/معناي مقابله ب
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به همان شكلي كه امروز .(چارچوب هنجارهاي پوششي و جنسي آن زمان نبودند مورد استفاده قرار داد
 .)كار مي روده ها ب اينكلمه ترانس جندر براي مجموعه 
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 يك ترانس وستايت ممكن است يك مرد يا زني باشد كه از نظر گرايش جنسي كامال
يا ممكن است و دگرجنسگرا باشد و هيچ ميل و رغبتي به رابطه جنسي با همجنس خود نداشته باشد، 

ر دو جنس كسي كه گرايش جنسي اش به او اين استعداد را مي دهد كه با ه(يك بايسكشوال باشد 
    ،به زبان ساده تر. ممكن است همجنسگرا باشد، و يا )رابطه جنسي برقرار كندمخالف و موافق 

نبايد هم اين را . ترانس وستايت ها در همه اقشار جامعه و در بين همه گرايشات جنسي ديده مي شوند
 كه خيلي ها اشتباهي( وجه همه همجنسگرايان ترانس وستايت نيستند فراموش كرد كه به هيچ

 . )مرتكب مي شوند و فكر مي كنند كه هر همجنسگرايي به پوشيدن لباس جنس مخالف تمايل دارد
 هيچ مشكلي با آلت جنسي خود ندارند و ،سكشوال هاترانس وستايت ها بر عكس ترانس 

تضادي بين ساختمان فيزيكي بدن خويش و روح و جان خود حس نمي كنند و در پي عمل جراحي و 
   ، دانيماختالل هورموني برا به دليل ترانس سكشوالي  پديدهاگر  .ير جنسيت خود نمي باشندتغي

با هم فرق مقوله كامال  اين دو كهسكسي است -ايسم بيشتر در محدوده فتيشيسم جنسي ترانس وست
 .دارند

هاي سال پيش كه همجنسگرايي در غرب ممنوع بود، بازشناسي افراد همجنسگرا كه  سال
 و آنچه اينجا و آنجا مشاهده مي شد ،لي به پوشيدن لباس جنس مخالف نداشتند مشكل بودتماي

بودند و ) همجنسگرايان ترانس وستايت( مند به پوشيدن لباس جنس مخالفه همجنسگرايان عالق
همين باعث شد اين ذهنيت در جامعه جا بيفتد كه هر همجنسگرايي به پوشيدن لباس جنس مخالف 

اما واقعيت اين است كه تنها بخش . چيزي كه تا حدودي در مورد ايران هم صدق مي كند. تمايل دارد
بسيار كوچكي از همجنسگرايان ترانس وستايت وجود دارند و تعداد مردان ترانس وستايت دگرجنسگرا 

       كه يك همجنسگراي شود تلقي گونه اينگاههيچنبايد نكته مهم ديگر اينكه . خيلي بيشتر است
 ، اينطور نيست و او مانند هر فرد ديگريا از نظر جنسي مفعول است، چون واقعانس وستايت حتمترا

 و هاي مختلفي در رابطه جنسي تمايل داشته باشد نقشبه تواند  فارغ از پوشش ظاهري خود مي
 بيشتر  از آنجا كه پوشيدن لباس مردانه يا شبيه لباس مردانه توسط زنان هر روز،از طرف ديگر. بپردازد

ايسم در بين زنان ديده نمي شود   پديده ترانس وست اين ذهنيت هم شكل گرفت كه كال،جا مي افتاد
 .و تنها مختص مردان است

 بايد بگوئيم كه اگر روزي يك مرد ترانس وستايت را ،بندي برسيم اگر بخواهيم به يك جمع
 احتمال  همجنسگرا است، چراكهكر نكنيد كه طرفهيچوقت ف) مردي كه لباس زنانه پوشيده( ديديد

 اما از آنجا كه هنجارهاي اجتماعي و فرهنگ ،گي نبودن طرف خيلي بيشتر از احتمال گي بودن اوست
سهم خود فشارهاي روحي و رواني شديدي را تحمل ه جامعه ترانس وستايت ها را بر نمي تابد و آنها ب

درست به همين دليل   واز مگوي خود هستندكاري و حفظ ر  در اغلب موارد ناچار به پنهان،مي كنند
هاي خود براي اصالح فرهنگ   و در فعاليت،بهتر از ديگران مشكالت همجنسگرايان را درك مي كنند

هاي همجنسگرا رو مي آورند و نوعي ائتالف تشكيالتي هم با   عمومي، به همكاري مشترك با گروه
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 كه بعضي از مردان دگرجنسگرايي كه به پوشيدن لباس البته نبايد فراموش كرد. وجود مي آورنده آنها ب
 چرا كه به زعم آنها اين ،زنانه تمايل دارند از استعمال اصطالح ترانس وستايت براي خود ناراضي اند

به همين دليل اينگونه . شكلي به همجنسگرايان ربط مي دهده اصطالح آنها را در اذهان عمومي ب
ه  خود بمعرفيرا براي (Cross-dresser/ Cross-dressing) »كروس درسر «افراد اصطالح
 .كار مي برند

9 

 
 ترانس كينگ ها و ترانس كويين ها

 )Drag Queen  و Drag King - دراگ كينگ ها و دراگ كويين هايا (
دراگ كينگ و دراگ كوئين ها اغلب زنان و مردان همجنسگرا هستند كه هيچ تمايل قلبي و 

 براي تفريح و سرگرمي خود و ديگران در ا اما صرف، مخالف ندارنددروني به پوشيدن لباس جنس
مراسم جشن ها، شوها و برنامه هاي مختلف لباس جنس مخالف مي پوشند كه اگر طرف مرد باشد به 

گاهي اوقات . مي گويند) ملكه(مي گويند و اگر زن باشد به او دراگ كوئين ) پادشاه(او دراگ كينگ 
شكل ه نسگرا هستند هم ممكن است خود را بجيوني اجرا مي كنند و دگرمرداني كه شوهاي تلويز

 جنبه تفريحي و سرگرمي اصرف) با هر گرايشي(دراگ كينگ و يا دارگ كوئين درآورند و اين دراگ ها 
 .  تا اينكه از يك بار فتيشيستي برخوردار باشد،دندار
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 : اصطالح ديگر هم بپردازيمدوعنوان خاتمه بد نيست به توضيح ه ب

 
 

 Ladyboy 
ويي در ثتعداد افراد كا. را شنيده ايد Kathoey   كلمهاحتمباشد، ارتان به تايلند افتاده ذاگر گ

 آنها مطلب مي نويسند و حتي تيم بسكتبال دربارهتايلند فراوان است و روزنامه ها با عكس و تفصيل 
 پسراني هستند كه از همان سنين اوليه به استفاده معموالها  كاثويي .آنها هم يكبار قهرمان تايلند شد

 هاي زنانه رو مي آورند و پستان و شكل و شمايلي كامال هاي حاوي هورمون ها و آمپول از  قرص
 تايلند از بين همين پسران انتخاب مي »دختران«گفته مي شود كه زيباترين . خود مي گيرنده زنانه ب
 از اقشار پائيني جامعه بوده و جوالنگاه عمده آنها هم محالت توريستي تايلند اين افراد  معموال. شوند

كار برده مي ه  ب) هاكاثويي(هاي اخير كلمه جديدي مصطلح شده كه براي اين افراد  در سال. مي باشد
 . مي باشده معناي پسرخانم ب (Ladyboy)شود و آن اصطالح اليدي بوي

 ممنوع بودن همجنسگرايي ،مده گسترده بودن كاثويي هاگفته مي شود كه يكي از دالئل ع
و از طرف ديگر فرهنگ مدارا ) البته سالهاست كه همجنسگرايي در تايلند ممنوع نيست( .در تايلند است

مي باشد باعث ) مذهب كشور تايلند(و تحمل و شكيبايي مردم و جامعه كه جز فرهنگ مذهبي بودايي 
 . اذيت و فشار قرار نگيرندشده كه اين افراد مورد آزار و

 
 

Shemale 
كار ه هاي اينترنتي مربوط به آن ب اين واژه و اصطالح بيشتر در بازار تجارت سكس و سايت

برده مي شود و بيشتر به پسران ترانس سكشوالي اطالق مي شود كه هنوز عمل تغيير جنسيت انجام 
بسياري از اين .  زنانه دارند كاماليو اندام پستان ،اما با مصرف قرص و داروهاي هورمونياند، نداده 

افراد جهت تهيه هزينه خريد داروهاي هورموني و عمل تغيير جنسيت وارد بازار تجارت سكس و 
 ولي خود ،البته گاهي اوقات دختران ترانس سكشوال را هم شي ميل مي گويند. پورنوگرافي مي شوند

  بيشتر موضوع تجارت سكس و پورنوگرافي را تداعي  چرا كه،ستندياين دختران با اين واژه موافق ن
 . مي كند
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اتحاد، همكاري و پشتيباني همه گروه هاي به حاشيه رانده شده كه در چارچوب
هنجارها و رفتارهاي رايج نمي گنجند، براي طرح موضوع جنسيت در جامعه و
.روشنگري در اينباره و مدرن كردن گفتار و فرهنگ اجتماعي بسيار مهم است

ستايت هاي بدون ارتباطهمجنسگرايان تنها، ترانس سكشوال ها و ترانس و
اين گونه. با بقيه و حتي بدون شناخت درست از احساس خود در كشور زيادند

دست به دست هم.  ناامني و خودخوري روزگار را مي گذرانند ودوستان با ترس
دهيم و با معرفي ماها به افراد جديد، كمك كنيم تا تعداد هرچه بيشتري از

بيائيد كاري كنيم تا هيچ انساني. خارج شوند از تنهايي و انزوا ماندوستان
 .بخاطر گرايش جنسي خود، در كشور احساس تنهايي نكند

ا ارائه اين ويژه نامه توانسته باشيم سطح دانش و اطالعات شما  ا اميدواريم 
ا افزايش داده و در جهت روشنگري اجتماعي و درك بهتر ترانس  دوستان 

 . . برداشته باشيمسكشوال ها، قدمي هر چند كوچك 

ب م
ر
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