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افزایــش دانــش دربــارهی روشهــای
جراحــی تغییــر آلــت جنســی ،پیشــرفت
فنــاوری مــواد و تجهیــزات و همچونیــن
میــزان مهــارت پزشــک جــراح ،بــر روی
نتیجههــای حاصــل از جراحــی اثــر میگذارنــد .ایــن اثــر میتوانــد جســمی و روانــی باشــد و
جنبههــای گوناگونــی را از زندگــی پــس از عمــل فــرد ،ازجملــه رابطـهی جنســی او شــامل شــود.
البتــه در ایــران و بســیاری از کشــورهای دیگــر رســیدن بــه مرحلــهی جراحــی کار ســادهای
نیســت .شــخصی کــه بهلحــاظ روانــی نیــاز و تصمیــم دارد کــه از نظــر ظاهــری شــبیه بــه
جنســی شــود کــه خــودش را بــه آن جنــس متعلــق میدانــد ،بــا طیکــردن مرحلههــای
فراوانــی دســت بــه ایــن عمــل جراحــی میزنــد ،امــا در بســیاری از مواقــع افــراد لزومــن از
ـون وضعیــت پــس از عمــل خــود ،چــه بهلحــاظ جســمی ،چــه بهلحــاظ روانــی
جنبههــای گوناگـ ِ
و چــه از نظــر موقعیــت خــود در اجتمــاع (از ارتباطشــان بــا شــریک(های) جنسیشــان گرفتــه
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تــا خانــواده و فضــای کاری و غیــره) مطلــع نیســتند.
بررســی ایــن موضوعهــا ،پیــش از عملیکــردن ایــن تصمیــم میتوانــد راهگشــای گامهــای
بعــدی باشــد .یکــی از جنبههــای مهمــی کــه بحــث دربــارهی آن بســیار اســت و از ســویی،
منبعهــا و پژوهشهــای معتبــر دربــارهاش انــدک هســتند ،بحــث «لــذت جنســی» پــس از
عمــل جراحــی تغییــر جنســیت اســت.
پرسـشهای گوناگونــی پیرامــون لــذت جنســی زنــان تراجنســیتی (پــس از عمــل جراحــی) وجــود
دارنــد .ازجملــه اینکــه زن تراجنســیتی بــه چــه کســی گفتــه میشــود؟ فراینــد تغییــر کیــر بــه
کــس بــه چــه صــورت اســت؟ انگیختگــی جنســی زنــان تراجنســیتی بــدون عمــل جراحــی ،در
زمــان هورموندرمانــی و پــس از جراحــی بــه چــه صــورت اســت؟ آیــا پــس از عمــل جراحــی
امــکان تجربــهی لــذت جنســی و ارضــای جنســی وجــود دارد؟ چــه عاملهایــی بــر افزایــش
لــذت جنســی زنــان تراجنســیتی بــا شــریک(های) جنسیشــان اثرگــذار هســتند؟

زن تراجنسیتی کیست؟
فــردی کــه بهصــورت زیستشــناختی «پســر» یــا شــبیه بــه پســران بــه دنیــا آمــده اســت
ممکــن اســت طــی مرحلههــای رشــد ،دیگــر خــود را پســر/مرد ندانــد .برخــی از ایــن افــراد
خــود را «دختــر/زن» میداننــد .بااینوجــود ،ایــن امــر بــه ایــن معنــا نیســت کــه ضــرورت
دارد کــه فــرد بــدن خــود را بــه شــکل بــدن دختــر/زن همانجنســیتی 1درآورد .درحالحاضــر،
عمــل جراحــی تغییــر جنســیت ،یــک راهحــل انتخابــی بهشــمار مـیرود؛ بــه ایــن معنــا کــه ایــن
جراحیهــا هنــوز در دنیــا در حــال بررسیشــدن هســتند.
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تبدیل کیر به کس
عمــل جراحــی تبدیــل کیــر بــه کــس بیــش از هفتــاد ســال اســت کــه در دنیــا انجــام میشــود
(بــا ِورز )۲۰۱۷ ،2و بهطبــع روشهــای ایــن عمــل در گــذر ســالیان تغییــر کردهانــد .نتیجههــای
زیباییشناســانه ،انگیختگــی جنســی ،خیسشــدن آلــت و همچونیــن نبــود درد در هنــگام دخــول
ازجملــه نکتههــای کلیــدی بــرای موفقیتآمیــز تشــخیصدادن ایــن عمــل جراحــی هســتند
(مارتــا بیزیــک 3و همــکاران .)۲۰۱۴ ،رســیدن بــه ارگاســم و لــذت جنســی هــم از هدفهــای
عمــل جراحــی تغییــر آلــت جنســی هســتند .همچونیــن ایــن عمــل ،بــرای زنــان تراجنســیتی
بــا هــدف ایجــاد عملکــرد معمــول واژن ،ســاخت ظاهــری شــبیه بــه کــس و همینطــور ایجــاد
4
مجــرای ادراریای صــورت میگیــرد کــه بتوانــد ادرار را بهســمت پاییــن هدایــت کنــد (آمِنــد
و همــکاران.)۲۰۱۲ ،
دو روش مرســوم بــرای عمــل جراحــی تبدیــل کیــر بــه کــس وجــود دارد .یکــی روش
معکوسکــردن کیــر اســت و روش دیگــر روش خمکــردن روده یــا کولــون ســیگوئید (اقــدام
آشــکار جهانــی )۱۳۹۶ ،نــام دارد.
هریــک از ایــن روشهــا مزیتهــا و عیبهــای خــاص خــود را دارنــد .انتخــاب هریــک از ایــن
روشهــا بــه عاملهــای گوناگونــی مرتبــط اســت کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مهــارت
جــراح در روشــی بهخصــوص ،آناتومــی بــدن فــرد و مهمتــر از همــه ،هدفهــای فــرد از ایــن
عمــل جراحــی اشــاره کــرد .بنابرایــن ،بههنــگام انتخــاب نــوع عمــل جراحــی الزم اســت کــه
مزیتهــا و عیبهــای هریــک از روشهــا را بررســی کــرد و هدفهــای خــود را از ایــن عمــل
جراحــی مشــخص کــرد .درنهایــت ،فــرد بایــد پرســشها و دغدغههــای خــود را بــا پزشــک
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مطــرح کنــد تــا بــه یــاری هــم بتواننــد بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد (اِم-تــو-اِف ِســر ِجری،5
.6)۲۰۱۷

انگیختگی جنسی در زنان تراجنسیتی
درحالحاضــر« ،درمــان هورمونــی» بخشــی جدانشــدنی از فراینــد «عمــل جراحــی تبدیــل کیــر
بــه کــس» اســت .بنابرایــن دربــارهی بحــث انگیختگــی جنســی الزم اســت کــه اثــر هــر دوی این
موردهــا بــر روی انگیختگــی جنســی ســنجیده شــوند .همچونیــن فاکتورهــای دیگــری ازجملــه
جنــس ،رابطـهی فــرد بــا شــریک(های) جنسـیاش و گرایــش جنســی زنــان تراجنســیتی مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد.
در ادامــه ،طبــق پژوهــش ویئِرکــس 7و همــکاران ( - )۲۰۱۴کــه حاصــل بررســی  ۲۱۴زن
تراجنســییتی اســت  -وضعیــت انگیختگــی جنســی زنــان تراجنســیتی ،در مرحلههــای «پیــش
از عمــل جراحــی»« ،حیــن هورموندرمانــی» و «پــس از عمــل جراحــی» بررســی خواهــد شــد.
البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه طــرح ایــن پژوهــش  -کــه یکــی از پژوهشهــای انجامشــده بــر
روی زنــان تراجنســیتی در کشــورهای پیشــرفته اســت  -بــه معنــی آن نیســت کــه همـهی زنــان
تراجنســیتی تجربههــای مشــابهی دارنــد.
اصولــن روشهــای بهکاررفتــه در هــر پژوهــش بــر روی نتیجههــای آن تاثیرگــذار اســت.
بــرای نمونــه ،ممکــن اســت در ایــن پژوهــش یــا پژوهشهــای مشــابه ،زنانــی کــه پــس از
عمــل جراحــی از ایــن کار پشــیمان شــدهاند مشــارکتی نکــرده باشــند .بهعــاوه ،بــا توجــه بــه
اینکــه مهــارت پزشــک در هنــگام جراحــی میتوانــد بــر روی نتیج ـهی کار اثــر قابلتوجهــی
بگــذارد نتیجـهی رضایتمنــدی افــراد بســته بــه پزشـکهای مختلــف هــم متفــاوت خواهــد بــود
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(ترنسریســرچ.)۲۰۱۷ ،8
طبــق پژوهــش یادشــده ،بیــش از هشــتاد درصــد زنــان تراجنســیتی بهنــدرت دچــار خودانگیختگی
جنســی شــدهاند .همچونیــن نزدیــک بــه ۷۶درصــد آنهــا در مقابــل انگیختگــی جنســی
شــریک(های) جنســی خــود دچــار انگیختگــی جنســی نشــدهاند .عــدهی اندکــی ( ۶.۵درصــد)
از زنــان تراجنســیتی در ایــن پژوهــش ابــراز کردهانــد کــه خودانگیختگــی جنســی را تجربــه
کردهانــد و ۱۴درصــد آنهــا هــم گاهــی در مقابــل انگیختگــی جنســی شــریک(های) جنســی
خــود ،انگیختگــی جنســی داشــتهاند .نزدیــک بــه یکســوم زنــان تراجنســییتی کــه هیــچگاه
تجربــهی انگیختگــی جنســی نداشــتهاند یــا بهنــدرت آن را تجربــه کردهانــد (چــه هنگامــی
کــه در رابطــه بودهانــد و چــه تنهــا) ،بــرای ایــن بیمیلــی احســاس پریشــانی کردهانــد کــه
درنتیجــه در نزدیــک بــه ۲۲درصــد از آنهــا اختــال کمبــود میــل جنســی تشــخیص داده شــده
اســت (ویئِرکــس و همــکاران.)۲۰۱۴ ،
درمــان هورمونــی (نــوع ،مدتزمــان و رضایــت فــرد از آن) اثــری بــر فراوانــی انگیختگــی
جنســی زنــان تراجنســیتی نداشــته اســت .بههمیننســبت ،ایــن موضــوع بــر روی اختــال
کمبــود میــل جنســی هــم اثرگــذار نبــوده اســت (ویئِرکــس و همــکاران.)۲۰۱۴ ،
افــراد پــس از عمــل جراحــی در مقایســه بــا آنهایــی کــه هنــوز در صــف عمــل جراحــی هســتند
کمــی انگیختگــی جنســی بیشــتری داشــتهاند (ویئِرکــس و همــکاران.)۲۰۱۴ ،
نکتــهی دیگــر در ایــن زمینــه ،بررســی گرایــش جنســی و همینطــور نــوع رابطــه ،بــر روی
فراوانــی انگیختگــی جنســی زنــان تراجنســیتی اســت .در ایــن پژوهــش ،عاشــقانهبودن یــک
رابطــه یــا دورهایبــودن آن ،اثــری بــر روی فراوانــی انگیختگــی جنســی فــرد ،چــه ایــن میــل
خودانگیختــه باشــد و چــه در پاســخ بــه انگیختگــی شــریک(های) جنســی فــرد ،نداشــته اســت.
بااینوجــود ،همیــن پژوهــش میگویــد کــه احتمــال ابتــا بــه اختــال کمبــود میــل جنســی
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در زنــان تراجنســییتی کــه درگیــر رابطــه
هســتند بیشــتر اســت .همچونیــن زنــان
تراجنســییتی کــه بــه مــردان گرایــش
دارنــد ،میــزان میــل جنســی بیشــتری را
در مقایســه بــا زنــان تراجنســییتی کــه بــه
زنــان گرایــش دارنــد نشــان دادهانــد .ایــن
پژوهــش رابط ـهای بیــن گرایــش جنســی
و اختــال کمبــود میــل جنســی در زنــان
تراجنســیتی نیافتــه اســت (ویئِرکــس و
همــکاران.)۲۰۱۴ ،

احمد رحیمی

نکتهی دیگر در این زمینه ،بررسی گرایش
جنسی و همینطور نوع رابطه ،بر روی
فراوانی انگیختگی جنسی زنان تراجنسیتی
است .در این پژوهش ،عاشقانهبودن یک
رابطه یا دورهایبودن آن ،اثری بر روی
فراوانی انگیختگی جنسی فرد ،چه این میل
خودانگیخته باشد و چه در پاسخ به انگیختگی
شریک(های) جنسی فرد ،نداشته است.

لذت جنسی و ارضای جنسی زنان تراجنسیتی
در روش معکوسکــردن کیــر ،چوچولــه (کلیتوریــس) از حســاسترین بخــش کیــر تشــکیل
میشــود ،بنابرایــن ،انتظــار م ـیرود کــه زنــان تراجنســیتی بیشــترین امــکان ارضــای جنســی را
از طریــق تحریــک چوچولــه داشــته باشــند .در یــک پژوهــش (ترنسریســرچ )۲۰۱۷ ،نزدیــک
بــه بیس ـتدرصد شــرکتکنندگان اعــام کردهانــد کــه پــس از ایــن عمــل جراحــی ،قــادر بــه
تجرب ـهی ارضــای جنســی در هنــگام خودارضایــی نیســتند .البتــه وقتــی فعالیتهــای دیگــری
را کــه در هنــگام ســکس میتــوان انجــام داد هــم در نظــر بگیریــم ،تعــداد بیشــتری از زنــان
تراجنســیتی در شــمار کســانی قــرار میگیرنــد کــه بــه ارضــای جنســی میرســند .بــرای نمونــه،
تعــدادی از زنــان تراجنســیتی گــزارش کردهانــد کــه در زمــان دخــول هــم بــه ارضــای جنســی
میرســند .بااینوجــود ،درصــد قابلتوجهــی از زنــان تراجنســیتی پــس از ایــن عمــل جراحــی
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احمد رحیمی

امــکان ارضــای جنســی ندارنــد (ترنسریســرچ .)۲۰۱۷ ،بــرای مثــال ،در پژوهشــی (موریســون
و همــکاران )۲۰۱۵ ،ابــراز شــده اســت کــه افــرادی کــه جراحــی آنهــا بــه روش خــم روده یــا
کولــون ســیگوئید بــوده اســت ،در مجمــوع از ظاهــر نهایــی و عملکــرد جنســی خــود ابــراز
رضایــت دارنــد ،امــا وضعیــت ارضــای جنســی آنهــا بررســی نشــده اســت.
9

پژوهشهــا دریافتهانــد کــه احتمــال
ارضــای جنســی زنــان تراجنســیتی
جدای از اینکه شخصی تراجنسیتی باشد یا
از طریــق ســکس مقعــدی بیــش از
نه ،بههرحال شریک(های) جنسی میتوانند از
ســکس واژنــی اســت .البتــه ایــن
راههای مختلفی بر روی لذت جنسی یکدیگر
امــکان وجــود دارد کــه دلیــل ایــن
اثر بگذارند.
امــر ،تجربـهی جنســی آنهــا پیــش از
عمــل (کــه اغلــب بهصــورت مقعــدی
بــوده اســت) باشــد .عالوهبرایــن،
هجدهدرصــد از زنــان تراجنســیتی شــرکتکننده در ایــن پژوهشهــا از طریــق خودارضایــی
بــه ارضــای جنســی نمیرســیدهاند (ایمبیمبــو 10و همــکاران .)۲۰۰۹ ،یکــی دیگــر از مطالعــات
هــم آمــار س ـیدرصدی کســانی را گــزارش میدهــد کــه بهســختی از طریــق خودارضایــی بــه
ارضــای جنســی میرســیدهاند (ترنسریســرچ.)۲۰۱۷ ،
جــدای از اینکــه شــخصی تراجنســیتی باشــد یــا نــه ،بههرحــال شــریک(های) جنســی
میتواننــد از راههــای مختلفــی بــر روی لــذت جنســی یکدیگــر اثــر بگذارنــد.
یکــی از مهمتریــن نکتههایــی کــه میتوانــد بــر روی لــذت جنســی اثــر بگــذارد ،گفتوگــوی
شــریکهای جنســی پیــش از ســکس اســت .ایــن کار کمــک میکنــد تــا آنهــا نســبت بــه
عالقههــا و انتظارهــای جنســی یکدیگــر آگاه شــوند .گاهــی ایــن گفتوگوهــا میتواننــد بــرای
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افــراد دشــوار باشــند ،بهویــژه وقتیکــه شــریک جنســی فــرد ،هویــت جنســی یــا جنســیتی
متفاوتــی دارد و بــا دنیــای روانــی او بهخوبــی آشــنا نیســت.
گاه ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه موضوعهایــی را بــا شــریک(های) خــود مطــرح کنیــم کــه
باعــث ناراحتــی آنهــا شــود .بنابرایــن ،بایــد نکتههایــی را دربــارهی گفتوگــو در نظــر گرفــت،
اول اینکــه پیشفرضهــای ذهنــی خــود را کنــار بگذاریــم و یــک فضــای آزاد را در گفتوگــو
پیــش بگیریــم .دوم اینکــه متعهــد شــویم کــه بــه محدودههــای طــرف مقابلمــان احتــرام
بگذاریــم و بعــد اینکــه بــه تفاوتهــای موجــود در بــدن افــراد مختلــف احتــرام بگذاریــم و
درنهایــت بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه دربــارهی راههــای پیشــگیری از بیماریهــای
ی ِدیفمینیــزم.)۲۰۱۴ ،11
مقاربتــی پیشــاپیش برنامهریــزی کنیــم (اِور 
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تمامی کتابچههای پروندهی «لذت جنسی زنان» را در این لینک ببینید:
https://joopea.news/?p=39143
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پیوستها

پیونــد بــه ویدیــوی انیمیشــن عمــل جراحــی تبدیــل کیــر بــه کــس بــا روش معکوسکــردن
کیــر:
http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1234294/The-surgical-process-male-female-sex-reassignment.html

ایــن دو پیونــد دربرگیرنــدهی عکسهایــی از نتیجههــای دو نــوع عمــل جراحــی تبدیــل کیــر
بــه کــس هســتند:
روش معکوسکردن کیر:
http://www.genitalsurgerybelgrade.com/mtf_surgery_detail.php?Penile-inversion-technique-1#inline1

روش خم روده یا کولون سیگوئید:
http://www.genitalsurgerybelgrade.com/mtf_surgery_detail.php?Sigmoid-colon-technique-2
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لــذت جنســی زنــان چیســت؟ بــرای لذتبــردن
و لذتبخشــیدن در رابطــهای کــه یکطرفــش
خــودش را زن میدانــد چــه بایــد کــرد و چــه
کارهایــی را بهتــر اســت انجــام ندهیــم؟ وقــت
پریــود یعنــی کــه ســکس تعطیــل؟ لــذت جنســی
زنــان تراجنســی و بیناجنســی چگونــه اســت؟
آنهایــی کــه خــود را کوییــر میداننــد چطــور؟
پرســشها زیــاد هســتند و نقطههــای مبهــم هــم
کــم نیســتند .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مــا آدمها
پیچیــده و مبهــم هســتیم و از ســویی هــم ســکس
و هرچــه بــه ســکس ربــط پیــدا کنــد ،حــرف مگــو بــه حســاب میآیــد.
بــرای همیــن ،ژوپــیآ دســتبهکار تهیــهی پرونــدهای بــا نــام «لــذت
جنســی زنــان» شــده اســت تــا چندتایــی از ایــن ســوالها را جــواب
بدهــد .بــرای پاســخ بــه ســوالهایی کــه در کتابچههــای ایــن پرونــده
مطــرح کردهایــم ،بــه ســراغ اهــل کار رفتیــم و خواســتیم تــا مــا را نســبت
بــه ایــن مقولــه روشــن کننــد.
ایــن مجموعــه شــامل مقالههــا ،مصاحبههــا و ترجمــه اســت کــه در
هفــت کتابچ ـهی مجــزا بــر روی وبســایت کارگاه خبــر ،در اینجــا در
دســترس همــگان هســتند.
اگــر نقــد ،پیشــنهاد و یــا ســوالی داریــد ،میتوانیــد از طریــق آدرس زیــر
بــا مــا تمــاس بگیریــدfsp.project@joopea.com :

