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خود نیازمند  ترنزیشن بعضی از افراد ترنس برای رسیدن به آرامش درونی، طی مسیر
ا پیش از ام )ها(ی جراحی هستند، اقدامات پزشکی مثل هورمون درمانی و یا عمل

که  نکند بعد از این هراسند که که بخواهند اقدامی پزشکی انجام دهند، از این می این
از کرده خود پشیمان شده  دائمی کردند، جسم خود را دستخوش تغییراتی دائمی یا نیمه

کنیم  مقاله به پنج نکته مهم اشاره می و دیگر راهی برای بازگشت نداشته باشند. در این
توانید به ترس از پشیمانی از  به آنها عمل کنید، می ا را به خوبی فرا گیرید وکه اگر آنه

 .تری در مسیر ترنزیشن خود گام بردارید و با خیال آسوده مداخالت پزشکی غلبه کرده

 هایتان کامالً طبیعی هستند ها و نگرانی آگاه باشید که ترس .1

باشید این است که بدانید احساس ترس  یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته
است.  طبیعی و معتبر امالا درمانی، احساسی ک از پشیمانی از عمل جراحی یا هورمون

بگذارید، سعی  هایتان سرپوش ها و نگرانی که تالش کنید روی ترس بنابراین به جای این
 .بدانید کنید احساسات خود را با آغوش باز پذیرا باشید و آنها را معتبر

شوند، این است که اعتبار و  مواجه می ی که بسیاری از افراد ترنس با آنیکی از مسائل
رود. بسیاری از افراد ترنس از  زیر سوال می شان مدام از سوی دیگران حقانیت هویت

درمانگرهای ناآگاه  ها و روان خود، یا حتی پزشک اعضای خانواده، دوستان و عزیزان
 :شنوند که مدام می

خاطر  کنی؟ تو ترنس نیستی و فقط به ضو سالم بدنت را ناقصخواهی ع برای چه می»
داری عمل کنی. بعد از عمل دیگر کسی تو را  فشارهای روانی و اجتماعی است که دوست

وقت به  با تو ازدواج کند. تو با عمل کردن هیچ شود خواهد و هیچ کس حاضر نمی نمی
 «… شوی. و نمی تبدیل« واقعی»یک مرد/زن 
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ستیزی، و القای شرم و  انکار، ترنس وقتی افراد ترنس با این حجم از طبیعی است که
خود شک و تردید پیدا کنند.   تصمیمات رو می شوند، نسبت به هویت و ترس روبه

دانش کافی در زمینه ترنزیشن پزشکی قدم  واقعیت این است که اگر حساب شده و با
ستیزانه فوق در بیشتر مواقع  و ترنس ناآگاهانه ترنس یک از جمالت بگذارید، نه تنها هیچ

 .پیوندد، بلکه زندگی شادتر و ُپرامیدتری را نیز تجربه خواهید کرد وقوع نمی برایتان به

هایی که  ه توصیهبپذیرید، و با عمل کردن ب بنابراین احساس ترس و نگرانی خود را کامالا 
اجازه ندهید ترس و نگرانی مانع از قدم برداشتن در  در ادامه این مقاله ذکر شده،

 .تان به آن نیاز دارید سالمتی مسیری شود که برای شادی و

 به ندای درونی خود گوش سپارید  .2

نگرانی از پشیمانی این است که با  های مهم برای غلبه بر احساس ترس و یکی از روش
کنید که آیا ترنزیشن پزشکی )هورمون  ن صادق باشید و به این موضوع فکرخودتا

 واقعاا خواستار آن هستید؟ درمانی و/یا عمل جراحی( چیزی است که

 ای که در ید، به چند نکتهکه بتوانید در این زمینه به خودشناسی کافی برسبرای این
 :کنیم توجه بفرماییدادامه بیان می

افراد ترنس نیازهای  !هورمون نیست ترنس بودن مساوی با جراحی کردن یا مصرف  .یک
شان طی  به خود واقعی بسیار متنوعی دارند و قرار نیست مسیری که برای رسیدن

برای رسیدن به آرامش درونی به چه  کنند، مثل و مانند هم باشد. بنابراین ببینید شما می
افراد ترنس هایتان مثل سایر  ترنزیشن و انتخاب که مسیر چیزهایی نیاز دارید، و از این

 .انتخاب کنید، کامالا معتبر است نباشد، نهراسید. هر مسیری که
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هویت افراد  .کند از بقیه نمی« تر ترنس»کس را  جراحی کردن یا مصرف هورمون، هیچ.دو  
کنند، درست به  نند هورمون مصرف کنند یا جراحیتوا خواهند یا نمی ترنسی که نمی

کنند معتبر است.  می اندازه هویت افراد ترنس دیگری که هورمون مصرف نموده یا عمل
درست به اندازه هویت فرد  دهد هویت فرد ترنسی که عمل ناحیه تناسلی را انجام نمی

ر اطرافیانتان اعتبار معتبر است. اگ دهد ترنس دیگری که عمل ناحیه تناسلی را انجام می
دانند، مشکل از طرز دید و  مصرف کردن می ترنس بودن شما را به عمل کردن و هورمون

 .های شما خواسته آنهاست، نه از تصمیمات و  ناآگاهی

  شناسند و آنها را همانگونه که هستند که هویت افراد ترنس را به رسمیت نمی افرادی.سه
به رسمیت نخواهند  قبول ندارند، بعد از جراحی کردن یا مصرف هورمون نیز آنها را

 خاطر انکارهای شدید خانواده و د ترنس بهکامالا طبیعی است که بعضی از افرا .شناخت
 به رسمیت شناخته نشدن در خانواده و جامعه، حتی به صورت ناخودآگاه هم که شده

 برای کسب هویت اجتماعی و جلب حمایت خانواده به سمت مراحل ترنزیشن پزشکی
 مصرف سوق داده شوند. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که

به رسمیت  شود تا افرادی که شما را پیش از ترنزیشن هورمون و عمل کردن باعث نمی
بشناسند، و در  صورت اتوماتیک به رسمیت اند، شما را بعد از ترنزیشن به شناخته نمی

بدهید که شاید بعد از  این خصوص هیچ تضمینی در کار نیست. بنابراین این احتمال را
ستیزانه  برخوردهای ترنس ها، و پذیرش با انکارها، عدمترنزیشن پزشکی نیز همچنان 

 .اطرافیانتان مواجه شوید

قلبی خودتان را از فشارهای خانوادگی  های به ندای درونی خود گوش بسپارید، خواسته
تان  بشناسید و هر کاری که برای شادی و سالمتی و اجتماعی تفکیک کنید، خودتان را

تان را فدای  خود واقعی بودن، شادی و سالمتی گاه الزم است انجام دهید. هیچ
 .چیز نکنید کس و هیچ هیچ

https://helptranscenter.org/
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 سطح دانش و اطالعات خود را با مطالعه منابع معتبر باال ببرید .3

توانید به احساس ترس از پشیمانی  آن می کارگیری های مهمی که با به یکی دیگر از روش
غلبه کنید، این است که سطح دانش و اطالعات  بعد از هورمون درمانی یا عمل جراحی

خواهید انجام  باال ببرید. اگر درمورد اقدامات پزشکی که می خود را با مطالعه منابع معتبر
 ید در چه مسیری قدمصحیح و کافی داشته باشید و دقیقاا بدانید که دار دهید اطالعات

 کنید و با خیال شک بیشتر از قبل احساس آرامش و اطمینان می گذارید، بدون می
 .دارید تری در مسیر ترنزیشن پزشکی گام برمی آسوده

را  اینجا و اینجا کنید؟ دوست دارید بدانید که بعد از تستسترون درمانی چه تغییراتی می
بخوانید. دوست دارید بدانید که مصرف استروژن و بالکرهای آندروژن با چه تاثیرات و 

 .را بخوانید اینجا عوارضی همراه است؟

افتد و سایز آلت  دوست دارید بدانید که طی عمل متودیوپالستی چه اتفاقی برایتان می
را بخوانید. مطمئن نیستید که عمل  اینجا شود؟ تان بعد از عمل چقدر می تناسلی

را بخوانید.  اینجا فالوپالستی بهترین گزینه برای شماست و از عوارض عمل هراسانید؟
 .را بخوانید اینجا گیری کنید؟ یمتوانید بین عمل متودیوپالستی و فالوپالستی تصم نمی

ترسید که شاید بعد از عمل واژینوپالستی حس جنسی خود را از دست  از این می
ای برایتان بهتر است یا  دانید واژینوپالستی به روش روده را بخوانید. نمی نجاای بدهید؟
 .را بخوانید اینجا پوستی؟

باالتر ببرید، نقشه مسیری که  هر چقدر که سطح دانش و اطالعات خودتان را
شود و در نتیجه از  تر می واضح تر و قدم بگذارید برایتان روشنخواهید در آن  می

 .شود کاسته می مراتب هایتان نیز به ها و استرس نگرانی

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/09/06/870/
https://helptranscenter.org/2018/08/23/354/
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بسیار حائز اهمیت است که سواالتتان را  اگر سواالتی در زمینه ترنزیشن پزشکی دارید،
دوری کنید و است که از شایعات و اطالعات غلط  فقط از افراد آگاه بپرسید. خیلی مهم

مبنای اطالعات صحیح و معتبر بگیرید. اگر مایل هستید  تصمیمات مهم زندگی خود را بر
پیرامون مسائل علمی و پزشکی در جامعه ترنس رواج یافته بیشتر  در زمینه شایعاتی که

 .را مطالعه نمایید اینجا بدانید،

 بین باشید واقع .4

قدم گذاشتن در مسیر ترنزیشن پزشکی  ترین مهارتی که پیش از شاید بتوان گفت مهم
یعنی  بین بودن بین بودن است. واقع واقع الزم است در خودتان ایجاد کنید، مهارت

بین بودن یعنی از  ببینید، نه بدتر و نه بهتر. واقع شرایط را به همان صورتی که هست
خواهید انجام دهید آگاه باشید و مسئولیت  که می مزایا و معایب اقداماتی

های  بین بودن یعنی از هورمون درمانی یا عمل گیرید. واقع هایتان را برعهده انتخاب
 .و مبتنی بر واقعیت داشته باشیدمعقوالنه  جراحی، انتظارات
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 که بدانیدبین بودن یعنی اینواقع: 

 اگر قبل مثالا  .کند هورمون درمانی و/یا انجام عمل جراحی شما را به آدم دیگری تبدیل نمی
  کمبود عزت نفس  پنداری، از عمل با مسائلی مثل وسواس، افسردگی شدید، خودزشت

خواهید بود، مگر  مواجه هستید، بعد از عمل نیز کماکان با همین مسائل مواجه… و 
جراحی یکی از نیازهای  که مشخصاا فکری به حال این مسائل بکنید. اگر عمل این

خواهید  شادمانی جنسیتی د از عمل احساساساسی شماست، درست است که بع
مدتی زندگی  داشت، اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که بعد از گذشت

ن را به روی خودشا تان دوباره حالت روزمرگی به خود خواهد گرفت و سایر مسائل زندگی
که هورمون درمانی/عمل  شما نشان خواهند داد. بنابراین نباید انتظار داشته باشید

استانداردهای زیبایی که در جامعه جا  ها و جراحی شما را به صورت اتوماتیک با کلیشه
برطرف کند، افسردگی یا وسواس شما را درمان  افتاده منطبق کند، مشکالت مالی شما را

باره به  را برایتان به ارمغان آورد، یا شما را به یک اده و اطرافیانکند، حمایت خانو
 !زمین تبدیل کند ترین انسان روی خوشبخت

هورمون درمانی و/یا انجام عمل جراحی مشکالت جنسی شما را تمام و کمال برطرف 
 مالل جنسیتی های جنسی بدنتان احساس درست است که اگر نسبت به اندام !کند نمی
 تان را تسکین نی احساس ناراحتیکنید، انجام عمل جراحی یا هورمون درما می
است، که  بخشد. اما الزم است بدانید که کیفیت رابطه جنسی متاثر از عوامل فراوانی می

استرس، شرم و  پنداری، ای، حس خودزشت های زمینه توان به بیماری از آن جمله می
ن، بین بود واقع .اشاره نمود… سازی شده، آزارهای جنسی در گذشته و  خجالت درونی

مثبت یا منفی روی  یعنی آگاه باشید که هورمون درمانی یا عمل جراحی چه تاثیرات
 .این تاثیرات کنار بیایید توانید با گذارد و بدانید که چگونه می تان می زندگی جنسی

 

https://helptranscenter.org/
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 بین بودن یعنیواقع: 

اید، برای انجام اقدامات  یابی کرده تازگی خودتان را به عنوان فردی ترنس هویت اگر به
وقت  برای خود واقعی بودن هیچ .پزشکی کمی دست نگه دارید و به خودتان زمان بدهید

فوراا به دنبال هورمون درمانی یا جراحی  دیر نیست، بنابراین الزم نیست عجله کنید و
که در این مقاله به آن اشاره شد را انجام دهید،  باشید! ابتدا تالش کنید مراحل قبلی

ازمند آن درمانی و/یا عمل جراحی چیزی است که واقعاا نی آنگاه اگر دیدید که هورمون
 .اقدام کنید هستید، در این خصوص

مواجه  یهای شدید خانوادگ خشونت با برید، اگر در شرایط سخت و بحرانی به سر می
مصرف مواد  سوء برید، گرفتار افسردگی شدید یا های شدید رنج می هستید، از محرومیت

الزم است کمی دست  مخدر یا الکل هستید، یا شرایط اقتصادی بسیار نامناسبی دارید،
پایدار شدن شرایط روانی و  نگه دارید، از افراد متخصص و آگاه کمک بگیرید، در جهت

آنگاه با آرامش فکری و روانی ببینید که  دوستانی حامی پیدا کنید، وتان بکوشید،  زندگی
که  عمل جراحی یا هورمون درمانی دارید یا این آیا تصمیمی برای انجام یا عدم انجام

 .خیر

ای نسبت  بینانه رمون درمانی یا عمل جراحی، نگاه واقعگیری برای انجام هو پیش از تصمیم
آموزی هستید که در مدرسه  آیا دانش .تان داشته باشید به شرایط محیطی پیرامون

مطمئن نیستید که کارفرمایتان پذیرای  مشغول به تحصیل هستید؟ آیا شاغل هستید و
ترنس بودن خود پی تازگی به  هستید که به افراد ترنس باشد؟ آیا فرد ترنس متاهلی

شوید که آمادگی الزم برای شروع پروسه ترنزیشن را  خواهید مطمئن اید؟ اگر می برده
 .را مطالعه نمایید اینجا دارید یا نه،

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/09/05/1238/
https://helptranscenter.org/2020/08/12/1217/


10 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

شاید این داستان را شنیده باشید که افراد  .خودتان را برای احتماالت پیِش رو آماده کنید
آیند، احساس شادی عمیقی وجودشان  هوش می به هترنس بعد از عمل جراحی موقعی ک

شود. اما واقعیت را بخواهید،  هایشان محو می ناراحتی ها و گیرد و تمامی غم را فرا می
 هوش به عمل از بعد که ای لحظه در حداقل –از افراد ترنس  این داستان برای بسیاری

ضعف و سرگیجه  کند. بعد از جراحی ممکن است احساس درد، نمی صدق – آیند می
بنابراین الزم است که حتماا فردی حامی را به عنوان همراه با خودتان  داشته باشید،

 باشید. بعد از جراحی ممکن است خونریزی یا عفونت داشته باشید، و اگر از قبل داشته
حفظ  تان را شوید و آرامش باره شوکه نمی آمادگی این مسائل را داشته باشید، به یک

تان  عمل بعد از جراحی ممکن است چند ماه طول بکشد تا نتیجه نهاییکنید.  می
دیدن نتیجه جراحی  خودش را نشان بدهد، بنابراین اگر از قبل آمادگی داشته باشید، با

 .مانید می بین شوید و خوش ورم کرده و کبود شده خود شوکه نمی

های جراحی داشته  ای از تاثیرات هورمون درمانی یا نتایج عمل بینانه تصور کلی اما واقع
سیسجندر  بدن افراد های یادتان باشد نتیجه عمل شما ممکن است با اندام .باشید

ها طول بکشد تا هورمون  هایی داشته باشد، یا ممکن است سال تفاوت ()غیرترنس
 تاثیراتی را که خواستار آن هستید روی بدنتان اعمال کند، بنابراین در خصوص درمانی

 .بین باشید نتیجه عمل یا هورمون درمانی واقع

تر بررسی کنید، با اطمینان بیشتری  باشید و شرایط را بهتر و دقیق تر بین واقع هر چقدر
را  تر باشید و افراد حامی بیشتری هایتان مطمئن کنید. هر چه نسبت به انتخاب می اقدام

و بیشتر  شوید اطراف خودتان داشته باشید، کمتر دچار ترس از پشیمانی بعد از عمل می
 .کنید را حفظ می روحیٔه مثبت خود
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 پشیمانی آخر دنیا نیست .5

آخر دنیا نیست.  پشیمانی خواهیم به آن اشاره کنیم، این است که می ای که آخرین نکته
با تاثیرات دائمی  (درست است که اقدامات پزشکی )مصرف هورمون/انجام عمل جراحی

ترنزیشن پزشکی گذاشتید و  ر مسیردائمی همراه هستند، اما اگر احیاناا قدم د یا نیمه
خود واقعی بودن پیش روی  پشیمان هم شدید، یادتان باشد که همیشه راهی برای

تان سرزنش نکنید، و مطمئن  گذشته گاه خودتان را بابت تصمیمات خود دارید. هیچ
 .اید بهترین تصمیم را گرفته بوده تان موقع براساس شرایط و موقعیت باشید آن

بعضی از افراد ترنسی که  .یابی افراد ندارد عمل ضرورتًا ارتباطی با هویت پشیمانی از
دالیل متعددی از جمله عوارض  گذارند، به های تصدیق جنسیت را پشت سر می عمل

جراحی، نقص عضو و از دست دادن  متعدد پیش آمده، نارضایتی از شکل ظاهری نتیجه
اجه شدن با واکنش منفی اطرافیان مو حس جنسی و ارگاسم، طرد شدن از خانواده یا
ناخواسته بیشتر پس از عمل جراحی، عدم  بدلیل انجام جراحی، مواجه شدن با مشکالت

های اطرافیان، عدم  اثر فشار جامعه یا خواسته نگری پیش از عمل یا انجام عمل در واقع
ها و  زمینه و اتکا به تعداد محدودی عکس یا گفته انتخاب پزشک مجرب در این

تحقیق کافی در زمینه عمل جراحی و پزشک جراح و موارد  های دیگران، عدم تعریف
 .شوند عمل جراحی پشیمان می متعدد دیگر از انجام
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سطح آگاهی و اطالعات خودتان را باال  اگر پیش از انجام اقدامات پزشکی تالش کنید
نیازها و  تان گوش بسپارید و ندای درونی ببرید، به خودشناسی کافی برسید، به

جامعه و خانواده تفکیک کنید، شرایط را از  تان را از انتظارات های شخصی خواسته
 جراح یا پزشک های مختلف جراحی را بشناسید، تکنیک های مختلف بسنجید، جنبه

شایعات  مجرب و دلسوزی را انتخاب کنید، با افراد آگاه و متخصص مشورت کنید و از
چیزی که  بینانه دست به انتخاب بزنید، مطمئن باشید بهترین دوری کنید، و واقع

 .کنید خاب میمناسب شرایط کنونی شماست را انت

ها را انتخاب کنید، و  تان بهترین«فعلی»ها نباشید، برای شرایط  نگران آینده و آینده
 .مسائل آینده را به آینده واگزار کنید

که در مسیری که برای سالمتی و  اجازه ندهید ترس از پشیمانی، مانع از این شود
نه قدم بردارید، مسئولیت کافی است آگاها .تان به آن نیاز دارید گام بردارید شادی

گیرید، دور و برتان را با افراد حامی ُپر کنید، و بهترین  هایتان را برعهده تمامی انتخاب
 .دانید انجام دهید تان می شرایط فعلی کاری را که مناسب

چیز مطمئن باشیم. تنها کافی است وظیفٔه  همه % از100توانیم در زندگی همواره  ما نمی
بینانه بهترین تصمیم  توانیم، واقع شرایط تا جایی که می هیم و با بررسیخود را انجام د
 .بگیریم مان را برای زندگی
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باشید تا  بیزار % از بدن خود متنفر و100همچنین توجه داشته باشید که الزم نیست 
روی احساس شادی و رضایت  !هورمون درمانی یا جراحی پیش بروید بخواهید به سمت

هایش باشد، اما چون  تواند عاشق سینه یک فرد ترنس می .تمرکز کنید، نه بیزاری و تنفر
داند ترجیح دهد عمل تخلیه سینه انجام دهد. یک فرد ترنس  نمی آنها را متعلق به خود

اش  اندام تناسلی منتسب به مردانه چندین سال به خوبی و خوشی با ممکن است حتی
باشد، اما بعد از گذشت چندین سال به این نتیجه رسیده باشد که برای یک  زندگی کرده

 .بهتر نیاز به انجام عمل واژینوپالستی دارد زندگی

هیچ الزامی وجود ندارد که تمامی مراحل ترنزیشن پزشکی موجود را برای  همچنین
یابی به آرامش  ی است تا جایی پیشروی کنید که برای دستتنها کاف !خودتان برگزینید

حتماا  خواهید هورمون درمانی کنید، الزم نیست به آن نیاز دارید. مثالا اگر می تان درونی
نظر پزشک با دوز  تحت توانید ای باینری انجام دهید! می تان را به شیوه هورمون درمانی

خواستید  ای که می تان به مرحله ظاهری راتپایین هورمون درمانی کنید یا هر موقع تغیی
نظر پزشک متوقف کنید یا با دوز پایین ادامه  تحت توانید هورمون درمانی را رسید، می

 .دهید
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 تصمیمی که بگیرید،  همیشه یادتان باشد که هر و به عنوان نکته پایانی مقاله؛
شایسته پذیرش و احترام هستید. ترنزیشن  تان کامالا معتبر است و هویت

رقبایتان پیشی گرفته و هر چه زودتر به  ای نیست که بخواهید از پزشکی مسابقه
خودتان زمان بدهید، به خودتان و  خط پایانش برسید. صبور باشید، به

هایتان را با آغوش باز  نگرانی ا وه تان اعتماد داشته باشید، ترس تصمیمات
دانید انجام دهید.  تان الزم می سالمتی بپذیرید، و هر اقدامی را که برای شادی و

هایش، یا  رفتارهایش، کالمش، قضاوت اجازه ندهید هیچ فرد دیگری با
سوق دهد یا از انجام اقدامات  هایش شما را به سمت اقدامات پزشکی تبعیض

 .بدن شما از آن شماست و اختیار آن تمام و کمال با خودتان است .پزشکی باز دارد
 .کنید ها را برای خودتان انتخاب می مطمئن باشید که در نهایت بهترین
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  زنان و مردان ترنس زندگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کانال

 صدیق جنسیتت های عمل نتایج تصاویر و تجربیات از ایرانی

https://t.me/iransrsresults 

 

 اینستاگرام در سنتر ترنس هلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 
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