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لــذت جنســی زنانــه چیســت؟ چگونــه میتــوان آن را تعریــف کــرد؟ آیــا میتــوان لــذت جنســی
زنانــه را مفهومــی مشــخص ،ســاختارمند و قابــل پیشبینــی در نظــر گرفــت؟ در آغــاز و پیــش
از پاســخ بــه ایــن پرس ـشها ،بایــد بــه طــرح ایــن پرســش پرداخــت کــه بهطــور کلــی لــذت
جنســی چیســت؟
آنزمانکــه فــرد محرکــی را از نظــر جنســی جــذاب مییابــد ،سیســتم شــناختی مغــز در تعامــل
بــا سیســتمهای زیســتی (بدنــی) و عاطفــی ،او را برانگیختــه میکننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه در
او نیــازی را بــ ه وجــود میآورنــد .ایــن برانگیختگــی ،تنشــی در فــرد ایجــاد میکنــد کــه بــه
تــاش بــرای رهاســازی منجــر میشــود .رهایــی از ایــن تنــش (بــه هــر روشــی ماننــد رابطـهی
جنســی ،خودارضایــی یــا )...هیجانــی بــه دنبــال م ـیآورد کــه لــذت جنســی نامیــده میشــود.
بهعبارتدیگــر ،لــذت جنســی احساســی سرخوشــانه و همــراه بــا حــس رهایــی از تنــش اســت
کــه اغلــب افــراد مایــل هســتند آن را تجربــه کننــد.
ادراک ِمحرکهــای جــذاب ،در ســطح بدنــی (ماننــد نــوازش) و ذهنــی (ماننــد تخیــات جنســی
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لذتبخــش) صــورت میگیــرد .پیــرو آن ،لــذت هــم در ســطح فیزیکــی ،ســطح ذهنــی و
هــم عاطفــی ادراک میشــود .بــدن انســان در برابــر محرکهایــی کــه ذهــن او آنهــا را
تحریککننــده ،برانگیزاننــده یــا جــذاب میپنــدارد ،پاســخ مشــخصی نشــان میدهــد کــه تابــع
قابــل پیشبینــی در هــر جنــس اســت (بــرای نمونــه ،در زنــان گشــادی
الگویــی بهنســبت
ِ
مهبــل و خیسشــدن آن .).بااینحــال ،آنچــه لــذت جنســی را منحصربهفــرد میکنــد ،نــوع
محرکهایــی اســت کــه فــرد آنهــا را جــذاب میپنــدارد .1ایــن محرکهــا ممکــن اســت بســته
بــه تجربههــای اولیــهی جنســی فــرد ،گرایــش جنســی او ،فیزیولــوژی بــدن و سیســتم اعصــاب،
ســن ،وضعیــت هورمونــی ،شــریکهای جنســی و بهطــور کلــی زندگــی جنســی گذشــتهی
فــرد بســیار متفــاوت باشــند .بههمیندلیــل اســت کــه برخــی بــا لمــس ،برخــی بــا تماشــاگری،
برخــی بــا بــو یــا صــدا ،برخــی بــا تخیلهایشــان و برخــی هــم بــا دیــدن پــورن تحریــک
و ارضــا میشــوند .ایــن تفاوتهــا بــه ایــن دلیــل هســتند کــه هــر انســانی حساســیتها و
تجربههــای ویــژه و منحصربهفــرد خــود را دارد.
درحالیکــه در طــول تاریــخ ،لــذت جنســی زنــان 2همــواره مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت،
بااینوجــود ،بهطــور تناقضآمیــزی ،انــدام جنســی زنــان و بهطــور کلــی بــدن آنهــا موضــوع
بحثهــا و درگیریهــای متفاوتــی در انــواع رشــتهها ـ از فلســفه و مذهــب گرفتــه تــا پزشــکی
و سیاســت ـ قــرار داشــته اســت .صاحبــان قــدرت (ماننــد سیاس ـتمداران و رهبــران مذهبــی)
بــه شــیوههای گوناگــون کوشــیدهاند تــا میــل ،رفتــار جنســی و بــدن زنــان را کنتــرل کننــد .در
ـم پزشــکی و روانشناســی هــم تــا حــد زیــادی ـ دسـتکم در دورهای از تاریــخ ـ
ایــن میــان ،علـ ِ
ـازی کنترلگرانــه شــریک بودهانــد .لــزوم کنتــرل میــل جنســی زنــان از زمــان
در ایــن محدودسـ ِ
یونــان باســتان مطــرح بــوده اســت .تاکیــد بــر ایــن ضــرورت را میتــوان در ســخنان ارســطو و
ســوفوکل یافــت.
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افرادی که تمایالت خودآزارانهی جنسی دارند با کتک خوردن و تحقیر شدن به تحریک و ارضا میرسند .این مساله نقش مهم ذهن و

تجربههای فردی را در مبحث لذت بهروشنی نشان میدهد .محرکی که برای اغلب افراد ایجاد درد و ناراحتی میکند ،وقتی از فیلتر ذهنی فرد خودآزار
میگذرد ،جنبهای جذاب و لذتبخش به خود میگیرد.
2

در این گفتار هر جا که از لذت جنسی زنان سخن میرود ،مراد لذتی است که فر ِد دارای اندام جنسی فرج (کس) با الگوی کروموزومی XX

آن را تجربه میکند.
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نگاهــی بــه کتابهــای کالبدشناســی (آناتومــی) در قرنهــای شــانزدهم و هفدهــم میــادی در
انگلســتان نشــان میدهــد کــه از دیــدگاه متفکــران آن زمــان ،تنهــا یــک نــوع آلــت جنســی وجود
داشــته اســت و آن هــم آلــت مردانــه یــا همــان کیــر بــوده اســت .بهطــور کلــی ،در آن دوران کیــر
(پینــس) بهعنــوان هنجــار ،مــورد
پذیــرش قــرار گرفتــه بــود و کــس،
دلیــل اهمیت ارگاســم زنان در آن دوران،
نوعــی کیــر یــا همــان آلــت مردانـهی
ایــن باور بــود که برای رهاشــدن تخمک و
«ناقــص» یــا بهدرونکشیدهشــده
وقوع بارداری ،رســیدن زنان به ارگاســم
قلمــداد میشــد .بــا توجــه بــه ایــن
ضــرورت دارد (هما نگونــه که انزال مردان
برای لقاح الزم اســت) و چون ارگاســم
دیــدگاه ،زنــان ،مردانــی ناقــص تلقــی
زنان در بــاور عمــوم اهمیــت تولیدمثلی
میشــدند و بــاور بــر آن بــود کــه
داشــت ،لذت زنان ،دسـتکم از دید
رحــم و واژن درواقــع یــک آلــت
پزشــکان و ماماها مهم دانســته میشــد.
مردانــهی پنهانــی (برابــر بــا کیــر و
بیضههــا) هســتند .ایــن بــاور کــه
بازتابدهنــدهی تســلط دیــدگاه
فالوسمحــور و مردانــه در علــوم آن زمــان اســت ،بهطــور جالبتوجهــی ،نشــانگر آن اســت
کــه در آن دوره ،هنــوز تفکــر دوتایــی زن ـ مــرد بهعنــوان دو جنــس مخالــف و متضــاد وجــود
نداشــته اســت و موجــودات نــر و مــاده متعلــق بــه یــک جنــس تصــور میشــدهاند (الفبــرو،
.)۲۰۱۴
اگرچــه میــل جنســی زنانــه بهعنــوان چیــزی جــدا از جنســیت مردانــه بهرســمیت شــناخته
نمیشــد ،امــا ارگاســم زنــان مهــم دانســته میشــد .دلیــل اهمیــت ارگاســم زنــان در آن دوران،
ایــن بــاور بــود کــه بــرای رهاشــدن تخمــک و وقــوع بــارداری ،رســیدن زنــان بــه ارگاســم
ضــرورت دارد (همانگونــه کــه انــزال مــردان بــرای لقــاح الزم اســت) و چــون ارگاســم زنــان در
بــاور عمــوم اهمیــت تولیدمثلــی داشــت ،لــذت زنــان ،دسـتکم از دیــد پزشــکان و ماماهــا مهــم
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دانســته میشــد.
در اروپــای حوالــی قــرن هجدهــم میــادی ،بــا گســترش علومــی ماننــد کالبدشناســی و پزشــکی،
دســتگاه تناســلی زنــان بهعنــوان سیســتمی متفــاوت و جداگانــه از ســازوکار زیســتی مــردان مــورد
توجــه و مطالعــه قــرار گرفــت و ســازوکار واقعــی تولیدمثــل کشــف شــد .از ســوی دیگر ،پزشــکان
متوجــه شــدند کــه برخــی زنــان نادانســته یــا ناخواســته بــاردار میشــوند .درنتیجــه ،آنهــا بــه
ایــن مســاله پــی بردنــد کــه زنــان بــرای باردارشــدن نیــازی بــه رســیدن بــه ارگاســم ندارنــد .بــه
دنبــال ایــن کشــف تــازه ،ایــن بــاور بهتدریــج شــکل گرفــت کــه میــل جنســی زنــان بســیار
زیــاد ،شــدید و دایمــی اســت چراکــه آنهــا همیشــه بــرای بارورشــدن آمادگــی دارنــد و میتواننــد
بــدون رســیدن بــه ارگاســم بــاردار شــوند .درنتیجــه ،ایــن بــاور شــکل گرفــت کــه میــل جنســی
زنــان افسارگســیخته و غیرقابلکنتــرل اســت و آنهــا از نظــر جنســی ســیریناپذیرند (الفبــرو،
.)۲۰۱۴
شــکلگیری ایــن دیــدگاه منجــر بــه ســرکوب گســتردهتر میــل جنســی زنــان شــد .زنانــی کــه
میــل جنسیشــان را ابــراز میکردنــد ،اغلــب از نظــر روانــی برچســب دیوانــه میخوردنــد یــا
شــوم و جادوگــر لقــب میگرفتنــد .ادعــای نفــوذ ارواح در بــدن زنــان و نســبتدادن جادوگــری
یــا شــرارت بــه آنهــا بــه همیــن دوران بازمیگــردد (برکوویتــز.)۲۰۱۲ ،
در قــرن هجدهــم میــادی ،گســترش ســیفلیس و بیماریهــای دیگــری کــه راه انتقالشــان
رابطــهی جنســی بــود ،بــه زنــان نســبت داده میشــد و تمامــی سیاســتهای رســمی بــرای
کنتــرل و پیشــگیری از ایــن بیماریهــا فقــط زنــان را مــورد هــدف قــرار م ـیداد .دلیــل ایــن
ـراری رابطـهی جنســی ،بخاراتــی منتشــر
رویکــرد ،ایــن بــاور بــود کــه رحــم زنــان در هنــگام برقـ ِ
میکنــد کــه منبــع آلودگــی اســت و مــردان قربانیــان بیگناهــی بیــش نیســتند (برکوویتــز،
.)۲۰۱۲
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بــر خــاف آنچــه ممکــن اســت
تصــور شــود ،لــذت کلیتــورال در
تا اوایل قرن بیستم ،زنانی که از طریق
گذشــته چنــدان هــم ناشــناخته نبــوده
کلیتوریس به ارگاسم میرسیدند بهعنوان
اســت .بااینحــال ،کلیتوریــس یــک
بیمار ،نابالغ یا منحرف شناخته میشدند .در
عضــو اضافــه تصــور میشــد زیــرا
قرن نوزدهم میالدی ،درمانهای پزشکی مانند
خاصیــت کلیتوریــس منحصــر بــه
سوزاندن کلیتوریس یا کلیتورکتومی (تخلیه و
کســب لــذتِ جنســی بــدون نیــاز بــه
بریدن کلیتوریس) بهعنوان یک عمل پزشکی
دخــول اســت (ایریــگاری.)۱۹۷۷ ،
 /درمانی انجام میشد چراکه باور بر آن بود
تــا اوایــل قــرن بیســتم ،زنانــی کــه
که خودارضایی منجر به بیماری میشود و این
از طریــق کلیتوریــس بــه ارگاســم
جراحیها در جهت جلوگیری از خودارضایی به
میرســیدند بهعنــوان بیمــار ،نابالــغ
درخواست والدین دختران صورت میگرفتند
یــا منحــرف شــناخته میشــدند .در
قــرن نوزدهــم میــادی ،درمانهــای
پزشــکی ماننــد ســوزاندن کلیتوریــس
یــا کلیتورکتومــی (تخلیــه و بریــدن
کلیتوریــس) بهعنــوان یــک عمــل پزشــکی  /درمانــی انجــام میشــد چراکــه بــاور بــر آن بــود کــه
خودارضایــی منجــر بــه بیمــاری میشــود و ایــن جراحیهــا در جهــت جلوگیــری از خودارضایــی
بــه درخواســت والدیــن دختــران صــورت میگرفتنــد (دافــی .)۱۹۶۳،گزارشهایــی از ایــن
درمانهــا هنــوز باقــی مانــده اســت کــه نشــان میدهنــد پزشــکان از اهمیــت کلیتوریــس در
کســب لــذت زنانــه آگاه بودهانــد .بااینوجــود ،از آنجــا کــه تنهــا شــیوهی ســالم لذتجویــی
در زنــان را دخــول مهبلــی توســط شــوهر تلقــی میکردنــد ،جراحیهایــی از ایــن دســت را بــه
کار میگرفتنــد (دافــی .)۱۹۶۹ ،اینگونــه از تفکــر فالوسمحــو ِر مردســاالر ،لذتــی را کــه در
زنــان بــه دخــول مردانــه منتهــی نمیشــد ،نادیــده میگرفــت یــا حــذف میکــرد.
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ایــن حــذف و نادیدهانــگاری تــا جایــی ادامــه مییافــت کــه حتــا متفکــری ماننــد فرویــد کــه
خــود عصبشــناس بــود و بهطــور قطــع از اهمیــت ایــن عضــو در لــذت زنانــه باخبــر بــوده
اســت هــم زنانــی را کــه ارگاســم کلیتــورال دارنــد از نظــر جنســی نابالــغ توصیــف کــرده اســت
(فرویــد.)۱۹۳۱ ،
بــه نظــر میرســد کــه جامعههــای مردســاالر ،همــواره از لــذت زنانــه واهمــه داشــتهاند .شــاید
بــه ایــن دلیــل کــه بــه قــول لوســی ایریــگاری ،فمینیســت فرانســوی ( ،)۱۹۷۷انــدام جنســی
زنانــه میتوانــد بــدون نیــاز بــه هیــچ واســطهای بهصــورت مســتقل ،منبــع کســب لــذت باشــد؛
لذتــی کــه در صــورت فراگیرشــدن ،زندگــی جنســی زنــان را بینیــاز از مــردان میکنــد .ایــن
هــراس در طــول تاریــخ بــه شــیوههای گوناگــون ابــراز شــده اســت .بهطــور مثــال ،در بســیاری
ســواری زنــان رواج داشــته اســت .ایــن جلوگیــری از آنجــا
از فرهنگهــا جلوگیــری از اسب
ِ
ناشــی میشــود کــه مــردم بــر ایــن بــاور داشــتند کــه سوارشــدن بــر اســب میتوانــد منجــر
بــه تحریــک جنســی زنــان شــود .همچونیــن ختنـهی زنــان در نقاطــی از جهــان و منــع کنونــی
دوچرخهســواری زنــان در ایــران هــم ریشــه در همیــن تفکــر قــرون وســطایی دارد.
بــه لطــف کلیش ـههای هالیــوود و صنعــت
پورنوگرافــی ،بســیاری هنــوز تصــور
میکننــد کــه دخــول بــرای رســیدن
ـم رضایتبخــش ،نهتنهــا
زنــان بــه ارگاسـ ِ
الزم بلکــه کافــی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه نتیجههــای بهدســتآمده
از تازهتریــن مطالعــهی زمینهیابــی در
اینبــاره نشــان میدهنــد کــه تنهــا
۵۷درصــد از زنــان بــا دخــول بــه ارگاســم

لــذت جنســی در طول زمان و در
مرحلههــای مختلــف زندگــی فرد
دســتخوش تغییر میشــود .بســیار
محتمــل اســت کــه محر کهایی که فرد در
شانزد هســالگی آ نهــا را جــذاب مییافته
اســت ،در چهلســالگی برایــش خالی از
هرگونــه برانگیزانندگــی جنســی باشــند.
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میرســند .ایــن آمــار در مــورد مــردان ۹۵درصــد اســت (بریســاو و همــکاران.)۲۰۱۵ ،
حتــا امــروزه هــم بــا وجــود تمــام ادعاهایــی کــه دربــارهی آزادی جنســی زنــان میشــود ،هنــوز
لــذت جنســی زنانــه بــا سانســور مواجــه اســت .بهطــور مثــال ،طبــق آمــار ارایهشــده ،در ســینما
صحنــهی بهارگاسمرســیدن یــک زن،
بیــش از صحنـهی تجــاوز ممکــن اســت
مفهوم لذت جنسی زنانه مفهومی سیال،
بــا محدودیــت ســنی بــرای نمایــش
متغیر ،ذهنی ،متاثر از عاملهای فرهنگی ـ
مواجــه شــود (بــه نقــل از لــورا بیتــس،
اجتماعی و البته منحصربهفرد است که شاید
 .)۲۰۱۶ازســویدیگر ،لــذت جنســی در
از منظر زیستشناسی تابع الگویی بهنسبت
طــول زمــان و در مرحلههــای مختلــف
مشخص باشد اما از نظر ذهنی و روانی
زندگــی فــرد دســتخوش تغییــر میشــود.
میتواند از زنی به زن دیگر یا حتا در یک زن
بســیار محتمــل اســت کــه محرکهایــی
در دورههای مختلف زندگیاش متفاوت باشد.
کــه فــرد در شانزدهســالگی آنهــا را
جــذاب مییافتــه اســت ،در چهلســالگی
برایــش خالــی از هرگونــه برانگیزانندگــی
جنســی باشــند .ایــن تغییرپذیــری هــم
ت جنســی و هــم دربــارهی لــذت ذهنــی صــادق اســت چراکــه وضعیــت بدنــی و
دربــارهی لــذ 
ذهنــی مــا ثابــت نیســت و بهطــور پیوســته در حــال تغییــر اســت .بــرای نمونــه ،ممکــن اســت
یــک زن در دوران بلــوغ از لمــس پســتانهایش احســاس لــذت سرشــاری کنــد درحالیکــه
همــان زن بــا رســیدن بــه سیوچندســالگی ایــن لمــس را خنثــا و بــدون لــذت بیابــد و بــا
رســیدن بــه یائســگی همــان لــذت را آزاردهنــده بدانــد!
همچونیــن اگــر لــذت جنســی زنانــه را در یــک چارچــوب قابــل پیشبینــی در نظــر بگیریــم،
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ناگزیــر افــراد بیناجنســی ( )Intersex3یــا افــراد تراجنســیتی (کــه جراحــی تغییــر جنســیت
انجــام میدهنــد) نادیــده گرفتــه میشــوند.
تالشهایــی تاکنــون بــرای یافتــن مشــابهت در تحریــک و ارضــای زنــان بــر اســاس عاملهایــی
ماننــد گرایــش جنســی آنهــا صــورت گرفتــه اســت ،امــا ایــن مطالعــات بیشــتر بــر جنبههــای
زیستشــناختی متمرکــز بودهانــد (بهطــور مثــال ،پیرســون و همــکاران.)۲۰۱۶ ،
درنتیجــه ،بــه دالیلــی کــه ذکــر شــد ،مفهــوم لــذت جنســی زنانــه مفهومــی ســیال ،متغیــر،
ذهنــی ،متاثــر از عاملهــای فرهنگــی ـ اجتماعــی و البتــه منحصربهفــرد اســت کــه شــاید
از منظــر زیستشناســی تابــع الگویــی بهنســبت مشــخص باشــد امــا از نظــر ذهنــی و روانــی
میتوانــد از زنــی بــه زن دیگــر یــا حتــا در یــک زن در دورههــای مختلــف زندگـیاش متفــاوت
باشــد .بههمیندلیــل ،ارایــهی تعریــف واحــدی از لــذت جنســی زنانــه کــه بتــوان آن را بــه
همـهی زنــان تعمیــم داد ،اگــر هــم ممکــن باشــد فاقــد اعتبــار کافــی اســت .شــاید بتــوان گفــت
معتبرتریــن روش بــرای کشــف اینکــه هــر زن چگونــه لــذت جنســی را تجربــه میکنــد و چــه
محرکهایــی را لذتبخــش مییابــد ،اتــکا بــه گــزارش شــخصی اوســت.

3

برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به/https://joopea.news/2017/10/intersex-rights :

تمامی کتابچههای پروندهی «لذت جنسی زنان» را در این لینک ببینید
https://joopea.news/?p=39143
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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؟
پرس ـشها زیــاد هســتند و نقطههــای مبهــم هــم کــم نیســتند .دلیلــش
هــم ایــن اســت کــه مــا آدمهــا 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 :

