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در زبــان فارســی دوران پریــود را بــا نامهــای مختلفــی چــون قاعدگــی ،عــادت ماهانــه ،حِیــض
و ِرگل 1میشناســند .در دورهی پریــود از دیــوارهی داخلــی رحــم در بازههــای زمانــی مشــخصی
خونریــزی اتفــاق میافتــد و ایــن خــون از دهان ـهی واژن خــارج میشــود .2از آنجاییکــه مــا
یــا خودمــان تجرب ـهی پریــود را داریــم یــا بههرحــال بــا بخشــی از جامعــه در ارتبــاط هســتیم
کــه ایــن تجربــه را در بازههــای زمانــی مشــخصی دارنــد ،بهتــر اســت بیشــتر راجــع بــه ایــن
موضــوع اطالعــات داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در مواجهــه بــا آن ،بهتــر عمــل کنیــم.
تجربــهی لــذت جنســی در دوران پریــود میتوانــد تجربــهی متفاوتــی نســبت بــه زمانهــای
دیگــر باشــد ،چراکــه ممکــن اســت فــرد در ایــن دوران ،وضعیــت جســمی و روانــی متفاوتــی
داشــته باشــد .در طــول ســالیان بســیار ،دوران پریــود بــا نظرهــا ،باورهــا و خرافههــای گوناگونــی
هــم پیونــد خــورده اســت .چــه ایــن باورهــا و خرافههــا در ســطح شــخصی و چــه در ســطح
اجتماعــی باشــند ،میتواننــد بــر روی حــس جســمی و روانــی افــراد در طــول تجرب ـهی جنســی
اثرهایــی داشــته باشــند .از آنجاییکــه کیفیــت زندگــی هــر فــرد بــر تعاملــش بــا اطرافیــان
(بهطــور خــاص شــریک(های) جنســی آن فــرد) اثرگــذار اســت ،ایــن بحــث بــا تمرکــز بــر
موضــوع «لــذت جنســی زنــان در دوران پریــود» بهصــورت مختصــر بــه بعضــی از ابعــاد ایــن
لــذت میپــردازد.
پریــود چیســت و چگونــه اتفــاق میافتــد؟ آیــا افــراد در ایــن دوران تمایــل بــه رابطـهی جنســی
دارنــد؟ بــرای اینکــه فــرد و شــریک(های) جنسـی او در ایــن دوران از ســکس لــذت ببرنــد ،چــه
کارهایــی میتواننــد انجــام دهنــد؟ آثــار وضعیــت جســمی فــرد در لــذت جنســی او در ایــن دوران
چیســت؟ باورهــا و خرافههــای مربــوط بــه ایــن دوران چــه اثــری بــر لــذت جنســی میگذارنــد؟
تمایــل بــه برقــراری رابطــهی جنســی در دوران یائســگی و همینطــور در زمــان بــارداری
چگونــه اســت؟ تاثیــر ســامت عمومــی بــدن در دوران پریــود بــر عملکــرد جنســی چیســت؟
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پرسـشهای فراوانــی بــر گــرد پریــود و ســکس در ایــن دوران وجــود دارنــد چراکــه هــم ســکس
و هــم پریــود همــواره جــزو تابوهــا قــرار داشــتهاند.
اولیــن تجرب ـهی پریــود معمولــن بیــن ســن نــه تــا شانزدهســالگی اتفــاق میافتــد .پریــود بــا
تغییرهــای هورمونــی بــدن در دوران نوجوانــی آغــاز میشــود و در میانســالی بــا تغییرهــای
هورمونــی آرامآرام کمرنــگ میشــود (اِن.اِچ.اِس .)۲۰۱۵ ،3ایــن خونریــزی ماهیانــه بهطــور
متوســط هــر  ۲۸روز یکبــار اتفــاق میافتــد .بااینوجــود ،ایــن عــدد میتوانــد در بیــن افــراد
مختلــف متفــاوت و در بعضیهــا بیــن  ۲۰تــا  ۳۵روز باشــد.
محتویــات ایــن خونریــزی عــاوه بــر خــون ،بافــت داخلــی رحــم را هــم شــامل میشــود؛ ایــن
بافــت ،آمــادهی پــرورش جنیــن اســت .بنابرایــن ،در صــورت عــدم لقــاح از رحــم جــدا میشــود
و از بــدن خــارج میشــود (گرلزهلــث .)۲۰۱۴ ،4پریــود بهصــورت میانگیــن بیــن ســه تــا پنــج
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روز ادامــه دارد و میــزان آن در بدنهــای مختلــف بهطــور میانگیــن حــدود  ۳۵میلیلیتــر اســت
(زیپوریــن 5و همــکاران.)۲۰۰۴ ،
گروهــی از افــرادی کــه پریــود را تجربــه میکننــد ،بــا نشــانههای جســمی و روحی/روانــی
روبــهرو میشــوند کــه بــا نــام «ســندروم پیــش از قاعدگــی »6شــناخته میشــود .از جملــهی
ایــن نشــانهها میتــوان بــه افســردگی ،احســاس خســتگی ،ســردردُ ،گرگرفتگــی و نشــانههای
دیگــری از ایــن دســت اشــاره کــرد کــه در دوران پریــود میتواننــد بــر عملکــرد جنســی اثــر
بگذارنــد (نیویدیــن .)۲۰۱۷ ،7بــه گفتــهی وبســایت وی ِمنهلــث ،)۲۰۱۷( 8درد ،شــایعترین
مســاله در میــان زنــان در زمــان پریــود اســت پــس میتــوان گفــت کــه درد در حالــت معمــول
نشــانهای طبیعــی در ایــن دوران تلقــی میشــود ،ولــی اگــر فــرد پریــودی نامنظــم ،بــا درد و/
یــا خونریــزی زیــاد دارد اینهــا میتواننــد نشــانههایی از عارض ـهای جســمی باشــند .در ایــن
شــرایط بهتــر ایــن اســت کــه فــرد بــه پزشــک مراجعــه کنــد چراکــه اگــر ایــن درد مانعــی بــرای
لــذت جنســی او و شــریک(های) جنسـیاش بــوده باشــد بــا برطرفکــردن عامــل اصلــی ،لــذت
بیشــتری را تجربــه خواهنــد کــرد.

انگیختگی جنسی در دوران پریود
در ایــن دوره بــا توجــه بــه عاملهــای محیطــی ،روانــی و شــرایط زیستشــناختی بــدن ،افــراد
بــه نســبتهای مختلــف بــه ســکس تمایــل دارنــد ،بــرای نمونــه ،میــل جنســی فــرد بــا افزایــش/
کاهــش هورمونهــای اســتروژن و پروژســترون باال/پاییــن میشــود (دروئِــت ،9بــدون تاریــخ).
بنابرایــن ،افــراد حسهــای مختلفــی را تجربــه میکننــد .مثلــن مونــا (کــه ۲۸ســاله و خان ـهدار
اســت ،در پنجمیــن ســال ازدواج ،دومیــن فرزنــدش را بــاردار اســت) میگویــد« :وقتــی پریــود

5

Ziporyn

6

)Premenstural Syndrome (PMS

7

Nividin

8

Womenhealth

9

Druet

کارگاه خبر ژوپیآ

6

میل جنسی زنان در دوران پریود

مریم جاللی

میشــوم ،آنقــدر عصبــی هســتم کــه گاهــی دلــم نمیخواهــد بهــروز حتــا بــه مــن دســت بزنــد،
بیشــتر وقتهــا الکــی داد و بیــداد میکنــم» .فرزانــه (کــه هفــت ســال از ازدواجــش میگــذرد
و در یــک آرایشــگاه کار میکنــد) امــا حســی متفــاوت از مونــا دارد .او میگویــد« :مــن ســکس
را خیلــی دوســت دارم و در دوران پریــود گاهــی حتــا دلــم بیشــتر ســکس میخواهــد .روزهــای
اول پریــود ،بــا وجــود اینکــه درد دارم و همســرم دلــش نمیخواهــد تــوی آن روزهــا ســکس
داشــته باشــیم ،مــن خیلــی دلــم میخواهــد .اگــر خیلــی درد داشــته باشــم ،ســکس مقعــدی را
ترجیــح میدهــم و بههرحــال بایــد حتمــن رابط ـهی جنســی هــر هفتــه تــوی برنام ـهام باشــد».
شــادی (کــه خــود را کوییــر میدانــد) میگویــد« :مــن قبــل از شــروع خونریــزی خیلــی دلــم
ســکس میخواهــد؛ آنقــدر کــه ممکــن اســت گاهــی صبــح بــا یکــی از شــریکهایم ســکس
داشــته باشــم و شــب بــا یکــی دیگــر .وقتــی هــم کــه خونریــزی دارم بــا شــریکی کــه زن
اســت ســکس بهتــری دارم».

رابطهی بین شریکهای جنسی
بــرای اینکــه شــریکهای جنســی از چالشهــای رابطــه ،راحتتــر عبــور کننــد الزم اســت
بــا هــم گفتوگــو کننــد و از شــرایط جســمی ،روانــی و عالقههــای هــم آگاه شــوند .پریــود
چرخ ـهای تکرارشــونده اســت و بههمیندلیــل ،در رابطههایــی کــه شــریکهای جنســی پریــود
را تجربــه میکننــد ،صحبــت دربــارهی آن و تمایلهــا و عادتهــای همدیگــر بســیار ضــرورت
و اهمیــت دارد .همچونیــن باعــث میشــود کــه در صــورت تمایــل بــه داشــتن ســکس ،خــود و
شریک(های)شــان بتواننــد از آن لــذت ببرنــد.
مونــا در اینبــاره میگویــد« :مــا تــوی ایــن مــدت ســکس نداریــم .اگــر بهــروز هــم دلــش
بخواهــد ،یهطــور دیگــری ارضــا میشــود ،یعنــی مــن تــاش میکنــم بــا دســتم او را بــه
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ارگاســم برســانم .او هــم بــرای مــن
ایــن کار را میکنــد چــون مــن دلــم
نمیخواهــد کــه ســکس داشــته باشــیم،
ولــی بعــد از گذشــت ایــن چنــد ســال
هردویمــان فهمیدیــم کــه تــوی ایــن
موقعیــت بایــد چــهکار کنیــم».

مریم جاللی

پریود چرخهای تکرارشونده است و
بههمیندلیل ،در رابطههایی که شریکهای
جنسی پریود را تجربه میکنند ،صحبت
دربارهی آن و تمایلها و عادتهای همدیگر
بسیار ضرورت و اهمیت دارد .همچونین
باعث میشود که در صورت تمایل به داشتن

حرفهــای مونــا بیانگــر ایــن موضــوع
اســت کــه او «ســکس» را هممعنــی بــا
لذت ببرند.
دخــول واژنــی میدانــد ،درحالیکــه
افــراد میتواننــد بــه روشهــای دیگــری
چــون بوســیدن ،داشــتن فانتــزی جنســی ،ســکس دهانــی ،ســکس مقعــدی ،معاشــقه ،خودارضایی
و روشهــای فــراوان و گونهگــون دیگــری هــم آن را تجربــه کننــد (هلثیریس ـپِکت.)۲۰۱۷ ،10
بــر پای ـهی نظــر «لــوس ایریــگاری» فیلســوف ،جامعهشــناس و زبانشــناس معاصــر «زنــان در
همهجــای بدنشــان انــدام جنســی دارنــد .نقطههــای لذتگرایــی زنــان متفاوتتــر ،پیچیدهتــر
و دقیقتــر از چیــزی اســت کــه بــا تفکــر کیرمحــور تصــور میشــود».11
سکس ،خود و شریک(های)شان بتوانند از آن

ســحر (کــه ۳۴ســاله و مهنــدس شــیمی اســت) میگویــد« :در ابتــدا چــون فکــر میکــردم کــه
بهــاره (شــریکم) ممکــن اســت از دسـتزدن بــه کـس خونـیام در زمــان پریــود خــوشاش نیاید،
ترجیــح م ـیدادم کــه کلــن بــه کســم دســت نزنــد ولــی همدیگــر را لمــس کنیــم و ببوســیم و
لــذت ببریــم ،امــا بعــد از گفتوگــو بــا او متوجــه شــدم کــه بــا ایــن موضــوع هیــچ مســالهای
نــدارد و خــب ،ازآنبهبعــد میتوانســتیم از طریــق لمــس کــس هــم لــذت ببریــم».
رابطــهی بیــن شــریکهای جنســی در دورههــای مختلــف تحتتاثیــر عاملهــای مختلفــی

10

Healthrespect

11

برای مطالعهی بیشتر در این زمینه به مقالهی «آن اندام جنسی که یک اندام جنسی نیست» اثر ایریگاری مراجعه کنید:

madanyatonline.com/1-349/
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بر پایهی نظر «لوس ایریگاری» فیلسوف،
جامعهشناس و زبانشناس معاصر «زنان
در همهجای بدنشان اندام جنسی دارند.

مریم جاللی

اســت .بــارداری و یائســگی ازجملــه
دورههایــی هســتند کــه بــا موضــوع
پریــود ارتبــاط پیــدا میکننــد.

در دوران بــارداری بهعلــ 
ت
نقطههای لذتگرایی زنان متفاوتتر،
شــکلگیری جنیــن در فضــای رحــم،
پیچیدهتر و دقیقتر از چیزی است که با تفکر
پریــود قطــع میشــود .ایــن دوره جــزو
کیرمحور تصور میشود».
دورههایــی از چرخـهی زندگــی جنســی
اســت کــه در آن ،میــزان ســکس کــم
میشــود .بــر پای ـهی پژوهــش جاویــد
ِو ِصــل و ِســویک ،)۲۰۱۷( 12زنــان بــاردار بــا وجــود تمایــل بــه داشــتن ســکس ،اغلــب بــه دو دلیل
عمــدهی تــرس و تصورهــای غلــط دربــارهی پیامدهــای منفــی آن ،از ســکس پرهیــز میکننــد.
از دلیلهــای بازدارنــدهی ســکس در زمــان بــارداری میتــوان بــه تــرس از ســقط جنیــن و
آســیب رســاندن بــه آن ،تــرس از زایمــان زودرس و همینطــور تــرس از ابتــا بــه عفونــت اشــاره
کــرد .عالوهبرایــن ،در برخــی فرهنگهــا ،زنبــودن و مادربــودن اغلــب بهصــورت جداگان ـهای
تعریــف میشــوند .ایــن موضــوع میتوانــد باعــث شــود کــه زنــان پیــش از بــارداری بــاور داشــته
باشــند کــه جذابیــت جنســی بیشــتری دارنــد امــا پایــداری ایــن حــس در دوران بــارداری بهدلیــل
تغییــرات بدنــی برایشــان دشــوار اســت .ایــن نــگاه ،ناخــودآگاه باعــث میشــود کــه ایــن زنــان
کمتــر بــه داشــتن ســکس تمایــل داشــته باشــند (جاویــد ِو ِصــل و ِســویک.)۲۰۱۷ ،
یائســگی هــم دورانــی از زندگــی اســت کــه میتوانــد بــر عملکــرد جنســی اثــر بگــذارد .در دوران
پیــش از یائســگی تغییرهایــی در میــزان هورمونهــای اســتروژن ،پروژســترون و تستوســترون
ایجــاد میشــود (شــیف ِرن و هنفلینــگ .)۲۰۱۰ ،13بــر اثــر ایــن تغییرهــای هورمونــی ،خونریــزی

12

Jaweed-Vessel & Sevick

13

Shifren and Hanfling
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در چنــد مــاه نســبت بــه گذشــته کــم میشــود یــا ناگهــان در یــک مــاه قطــع میشــود .متوســط
ســن یائســگی ۵۱ســالگی اســت (اِن.اِچ،اِس )۲۰۱۵ ،و نشــانههای آن ممکــن اســت شــامل قطــع
پریــود یــا خونریزیهــای غیرمعمــولُ ،گرگرفتگــی ،تغییرهایــی در واژن و ادرار و کاهــش
احتمــال بــارداری باشــد.
تغییرهــای جســمی و روانـیای کــه زنــان
فرهنگ و جامعهای که در آن رشد میکنیم و
در ایــن دوره تجربــه میکننــد میتوانــد
زندگی میکنیم در باورهای ما راجع به پریود
بــر میــزان رغبــت و لــذت جنســی آنهــا
میتوانند اثر بگذارند و در پی آن ،میتوانند در
اثــر بگــذارد .بســیاری از زنــان در طــول
ارتباط میان شریکهای جنسی هم تاثیرگذار
ســالهای پیــش از یائســگی و در
باشند.
هنــگام آن ،تغییرهایــی در عملکــرد
جنسیشــان تجربــه میکننــد .اینهــا
میتواننــد شــامل ازدســتدادن میــل
جنســی ،کاهــش فراوانــي فعاليــت جنســي ،ســکس دردنــاک ،کاهــش تحریکهــای جنســي و
همچونیــن اختاللهایــی در عملکــرد شــریک جنســی آنهــا در بیــن زنــان یائســه باشــد (ســیلوا
و پِتروســکی.)۲۰۱۲ ،14
بــا وجــود اینکــه در بســیاری از افــراد تمایــل بــه رابطــهی جنســی و فراوانــی آن بــا شــروع
ســن یائســگی کاهــش مییابــد ،امــا ســکس تابــو نیســت و فعالیتــی مهــم و قابلقبــول بــرای
بیشــتر افــراد اســت .شــریکهای جنســی در ایــن دوران بهطبــع انتظــار دارنــد کــه رابطــهی
جنسیشــان ادامــه پیــدا کنــد ،امــا چــون بیشــتر آنهــا دخــول واژنــی را شــکل مشــروع رابطــه
میداننــد ،بقیــهی شــکلهای رابطــه را انجــام نمیدهنــد.
آگاهــی از شــکلهای مختلــف ســکس و تغییرهــای زیستشــناختی بــدن در ایــن دوران
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میتوانــد راهگشــای لــذت بیشــتر و رهایــی از کلیشــهها باشــد .ایــن آگاهــی میتوانــد از
طریــق مطالعــه یــا مشــاورهی حرفــهای منتقــل شــود.
فرهنــگ و جامعــهای کــه در آن رشــد میکنیــم و زندگــی میکنیــم در باورهــای مــا راجــع
بــه پریــود میتواننــد اثــر بگذارنــد و در پــی آن ،میتواننــد در ارتبــاط میــان شــریکهای
جنســی هــم تاثیرگــذار باشــند .از جملـهی آنهــا میتــوان بــه نجسبــودن خــون (یــا بــدن زن)،
پرهیــز از ورزش ،فعالیــت بدنــی ،شســتن ســر و بــدن ،ســکس و حاملهنشــدن زنــان در ایــن
دوره (احتمــال آن کــم امــا ممکــن اســت) کــه جنبـهای فــردی دارنــد اشــاره کــرد .بــرای نمونــه
میتــوان بــه حرفهــای مونــا اشــاره کــرد آنجــا کــه میگویــد «بــرای بهــروز ســخت اســت
کــه تــوی آن مــدت بــا هــم ســکس نداشــته باشــیم ،امــا خــودش هــم دوســت نــدارد .میگویــد:
خــون اســت ،نجــس اســت ،چنــدشام میشــود» .همچونیــن باورهایــی هــم هســتند کــه بیشــتر
جنب ـهی اجتماعــی دارنــد ،15امــا میتواننــد اثرهایــی غیرمســتقیم بــر لــذت جنســی شــریکهای
جنســی داشــته باشــند کــه از آن میــان میتــوان بــه بــاور بــه زایلشــدن عقــل زنــان در ایــن
دوران یــا فرهنگهایــی کــه مانــع حضــور زنــان در میــان مــردم در هنــگام پریــود میشــوند
اشــاره کــرد .بااینوجــود ،آگاهــی از لذتبــردن و کامجویــی در دوران پریــود میتوانــد بــه فــرد
و شــریک(های) جنسـیاش یــاری رســاند.

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؟
پرســشها 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 :

