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چکیده
شاید یکی از مهم ترین مسائل در برابری حقوق زن و مرد، توجه به تفاو ت های 
طبیعی زن و مرد است. از منظر حقوق بشری توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام 
برای احقاق حقوق آنهاست. در این میان توجه به حق بر حیات، بهداشت و سالمت 
در کنار حق بر بیماری زنان بسیار مهم  است. به نظر می رسد یکی از خألهای بزرگ 
حقوق بشری معاصر غفلت  از حقوق زن در دوران ناراحتی ماهانه ی اوست. حقوق 
زنان در دوران قاعدگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه ی الزم برای ایجاد 
تبعیض مثبت در حقوق شهروندی آنها را در کلیه ی نظام های حقوقی معاصر ضروری 
می سازد. گزاره ی فوق فرضیه ی اصلی نوشتار حاضر است. از این رو مقاله ی حاضر، 
با ادله ی روان شناختی، تاریخی و دینی، این مسئله را اثبات می کند که بهترین راه در 
تأمین حقوق اجتماعی زنان، حمایت قانونی از وضعیت طبیعی ایشان در جامعه ی 
کنونی با ایجاد نوعی تبعیض مثبت است. نتیجه آن است که بر اساس ادله  ی مذکور، 

چنین تبعیضی نه تنها رواست بلکه گریز ناپذیر است 

واژگان کلیدی
حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، روان شناسی، تبعیض مثبت، فقه اسالم، 

حق طبیعي.
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مقدمهس

درد و ناراحتی در کنار درمان و سالمتی، گاهی می تواند به عنوان يک 

حق طبيعی تلقی شود آن گاه که معطوف به طبيعت انسان باشد، يعنی دردی 

باشد که انسان در تحقق آن تقصير نداشته است و خالق متعال از ابتدای 

خلقت اين ناراحتی را برای او به رسميت شناخته باشد تا مقدمه ی نعمت های 

ديگر شود. فراگير بودن اين عارضه در ورای زمان و مکان خود نشان از 

طبيعی و بنيادی بودن آن دارد. همه ی زنان فارغ از زمان و مکان و يا نژاد 

و نسب خود برهه هايی از عمر خود را گريبان گير اين دوران هستند. اين 

يک خصلت انسانی است که فقط در زنان يافت می شود. پس تنها به همين 

دليل سادهِ انسان نرمال و طبيعی بودن، زنان در اين دوره مستعد و مستحق 

مراقبت بيشتر از مردان هستند. از اين رو گفته می شود که حقوق قاعدگی 

حقوقی مبتنی بر حقوق طبيعی است. بنيان حقوق بشر معاصر نيز کم و بيش 

مبتنی بر حقوقی طبيعی است. همچنين در بسياری از مباحث و استدالل های 

فلسفی معاصر حقوق طبيعی به عنوان مناطی مطمئن و جهان شمول برای 

ارزيابی اعتبار حقوق بشر کنونی تأکيد شده است. حقوق طبيعی مبتنی بر 

قوانين طبيعی انسان به مثابه سرچشمه ی هر حق طبيعی انسانی تلقی می شود 

)جاويد، 1388: 24(. حق مبتنی بر طبيعت آدمی می تواند بهترين و عادالنه ترين 

حقوق باشد، زيرا خالق متعال با در نظر گرفتن ابعاد وجود آدمی آنها را در 

زن و مرد به وديعت نهاده است. بر اساس همين طبيعت بنيادين يا جوهره ی 

فطری، زن و مرد می توانند مدعی حقوق بشری خود در هر زمان و مکان و 
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س نيز در هر نوع جامعه ای ـ اعم از الهی يا انسانی ـ باشند. چراکه اين حقوق 

پايه ی آدمی، نمی توانند تعطيل يا تهديد خشن و طوالنی شوند. حقوق انسانی 

زن و مرد مبتنی بر حقوق طبيعی طبعاً می توانند متفاوت و مختلف باشند. 

حقوق زنان نسبت به حقوق مردان می تواند متغير باشد. در اين منظومه ی 

حقوق طبيعی انسان، تفاوت حقوقی نه تنها غيرعادالنه نيست بلکه رعايت 

نکردن اين تفاوت طبيعی می تواند بنيان هر نوع تبعيض ناروا در حق آدمی 

باشد. از اين منظر تفاوتی واضح در حقوق زنان و مردان وجود دارد که در 

تأسيس نهادها و نظام های حقوق مدنی و شهروندی نيز بايد به عنوان مبنای 

پاسخ گفته  نيکی  به  انسانی  تا حقوق  به آن توجه شود  طبيعی و عقالنی 

شده باشد. حقوق وضعی که قانون گذاران جوامع مختلف تأسيس می کنند، 

نمی تواند غافل از اين پايه های طبيعی باشد. حقوق زنان در مقاله ی حاضر بر 

اين اساس مطالعه می شود تا نشان دهد، در نظر گرفتن تفاوت های زن و مرد 

اتفاقاً موجب افزايش حقوق زن و يکسان سازی و تشابه حقوق آنها بی ترديد 

موجب خسران در حقوق ايشان خواهد بود. بحث حقوق قاعدگی نمونه ای 

برای مطالعه ی موردی اين ادعاست.

مسئله ی اصلی در اين خصوص پرسش از امکان سنجی تدبير و تدوين 

حقوقی در راستای تأمين بهينه ی حقوق شهروندی زنان بر اساس وضعيت 

طبيعی آنها در آموزه های اسالمی و حقوقی است. فرضيه ی اصلی مقاله ی 

حاضر اين است که حقوق زنان در دوران قاعدگی از جمله حقوق طبيعی 

آنهاست که زمينه ساز ايجاد تبعيض مثبت در حقوق شهروندی ايشان نيز 
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می شود. هر نظام حقوقی وضعی که اين وضعيت طبيعی زنان را در تأسيس س

نظام حقوقی خود لحاظ نکند، طبيعتاً نمی تواند خود را نظامی عادالنه تلقی 

کند؛ لذا هر نظام حقوقی بايد اين وضعيت را مد نظر قرار داده باشد. مفروض 

در  نيکی  به  مهم  اين  اسالم  حقوقی  نظام  در  که  است  آن  مقاله ی حاضر 

نظر گرفته شده است و اين تلقی به دور از افراط و تفريط های ساير اديان 

توحيدی تمجيد کردنی است. به غير از نظام حقوق اسالم شايد هيچ نظام 

حقوقی ديگری اين وضعيت زنان را به صورت پايدار در وضع اجتماعی و 

مدنی خود مد نظر قرار نداده است. نوشتار حاضر تالشی به نفع حقوق زنان 

برای تأسيس نظامی عادالنه در دل حقوق شهروندی معاصر است. بر اين 

اساس، مقاله با تبيينی روان شناختی، تاريخی و سپس دينی به توجيه و توضيح 

و در نهايت اثبات فرضيه ی حاضر می پردازد. هر سه نوع نگاه دينی، تاريخی 

و روان شناختی به دنبال اثبات طبيعی بودن اين رنج و درد در زنان هستند. با 

اثبات اين موضوع حال در مقام رقابت اجتماعی حقوق حمايت و سالمت و 

در مقام اشتغال حق بر مزد عادالنه در مقايسه با مردان مد نظر قرار می گيرد.

1- مشروعیت مسئله  تا مقبولیت حقوق زنان

مسئله ی انکار هويت زنانه در ميان زنان، يکی از عوامل ناموفق بودن 

برابری حقوق زنان در جامعه ی معاصر است. زنانی که سعی دارند خود 

را توانمند، هميشه سالم و در نهايت آماده ی کار سخت و غيرمتعارف حتی 

در رقابت با همکاران مرد نشان دهند. البته در اين خصوص نسل اول و 

دوم فمينيست ها بی تأثير نبوده اند )باقری، 1382: 55(. بی ترديد سخن نگفتن 
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س ولی قبول داشتن چنين تفاوتی يکی از داليل سوء استفاده از زنان شاغل در 

دوران کنونی شده است. بنابراين مشروع بودن برهه ای از زندگی آدمی به 

اين معناست که آن دوره موضوع حقوق و تکاليف قرار می گيرد و مقبوليت 

آن به اين معناست که مخاطبان هم بايد اين موضوع را مد نظر داشته باشند 

و با در نظر گرفتن آن به تعامل با فرد بپردازند. دوران موسوم به قاعدگی 

مد نظر  بايد  که  است  مدنی  در وضع  بشری  قواعدی حقوق  محتاج  طبعاً 

قانون گذار و حکومت قرار گيرد؛ چراکه مجموعه عوارض ناشی از اين دوره 

به صورت طبيعی، حق بر استراحت، بهداشت، سالمت و مراقبت، تغذيه و 

تفريح مناسب را به دنبال دارد.

1-1- لزوم بیان صریح مسئله 

سؤال اساسی در اين مقاله اين است که چرا زنان در برخی شرايط زمانی 

و مکانی بايد حقوق و مزايايی بيشتر از مردان داشته باشند تا وصول عدالت 

واقعی در جامعه بهتر ميسر شود؟ حقوق زنان در دنيای معاصر، داعيه های 

حمايتی و ضمانتی خاصی را به نفع ايشان برانگيخته است. تا بهبود زندگی و 

ارتقای وضع حقوق بشری زنان را نسبت به دوره های پيشين تأمين کند، اما 

توسعه ی حقوقی به نفع زنان اغلب با غفلت از وضعيت طبيعی ايشان همراه 

بوده است. مقاله مدعی است1  که يکی از بهترين راه ها در تأمين حقوق 

1 - در اين جا الزم است از دانشجويان گرامی رشته ی حقوق بشر دانشگاه تهران خانم اسما عبدی، 
شادی مختاری و فائزه اثنی عشری به خاطر همکاری در تهيه ی برخی بخش های نظری و مطالعات 

ميدانی تشکر شود.
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اجتماعی زنان، حمايت قانونی از اين وضعيت طبيعی است. در واقع يکی از س

موارد مهم نابرابری حقوق زنان و مردان، وضع بيمارگونه ی زنان در دوره ی 

قاعدگی آنهاست. دوران قاعدگی در زبان فقهی به ايام حيض تعبير شده و 

مراد از آن دورانی است که زنان از انجام اعمال دينی معاف اند. البته معاف 

بودن از اعمال دينی در شريعت به معنای محروميت از حقوق دينی نيست. بر 

اين اساس در حقوق وضعی هم دو بعد مسئله مد نظر قرار می گيرد. در زبان 

حقوقی معاصر به اين دوره، پريود1، عادت ماهيانه يا الدوره الشهريه يا رگل2 

گفته می شود. شايد بتوان صريح ترين بيان در باب ضرورت اعمال تبعيض به 

سود زنان را عالوه بر ادبيات تاريخی و فقهی، نه در قوانين کار کشورهای 

اروپايی و آمريکايی بلکه از زبان وزير کار تايوان شنيد که مرخصی زنان در 

اين دوره را جزء حقوق کار آنها قلمداد کرده و از حق برخورداری حداقل 

يک روز تعطيلی در ماه برای زنان خبر داده است.3 

اين مرخصی حتی در مورد مشاغل سخت چون مهمان داری هواپيما هم 

باالجبار اجرا می شود. نوشتار حاضر نيز به همين موردهای تعميم پذير به سود 

حقوق زنان توجه دارد؛ لذا تعريف روشی برای اين احقاق حق مهم است. 

برای مرخصی می تواند  تقاضای روزی خاص  يا  اين دوره  اعالم  مکانيسم 

1- The menstrual cycle, La menstruation, Période 
2- Règles
3- Le congé menstruation est un droit, rappelle le ministère du Travail, 
27/6/2011, 2012 ministères des Affaires étrangères, République de 
Chine (Taiwan):
http://taiwanauj.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=169140&CtNode=181 
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س محرمانه يا علنی باشد. البته نوعی حيای زنانه باعث شده تا اين حق، همواره 

با اکراه مطالبه شود. در حقوق، تاکنون حقوق قاعدگی تصوير يا تصور نشده 

است. حتی وارد ادبيات حقوق بشری هم نشده است. حتی وزارت خانه های 

کشورهای مختلف که با عنوان وزارت خانه ی وضع زنان و حقوق آنها1 راه 

اندازی شده اند نيز از صراحِت بر حقوقی در اين عرصه، طفره رفته اند؛ لذا 

نمی توان در اين خصوص صراحت قانونی داشت و واژه ای خاص در حقوق 

حوزه ی  در  زيادی  مقاالت  مقابل،  در  است.  نشده  لحاظ  منظور  اين  برای 

روان شناسی و علوم اجتماعی و در مطالعات زنان بر حِق تلقِی شده ی اين دوره، 

تأکيد می کنند، اما چون قبول اين حق، برای دولت ها و از جمله کارفرمايان بار 

مالی دارد عماًل با همراهی حيای زنانه، به فراموشی سپرده شده است. تبديل 

اين تهديد قديم زنانه به فرصتی برای کسب امتيازها و حقوق عادالنه و طبيعی 

بيشتر می تواند دغدغه ی زنان متعهد و متدين در ورای تأمالت يا تعهدات 

فمينيستی معاصر باشد. علی رغم اينکه تعاريف دقيقی در اين خصوص در فقه 

اسالمی وجود دارد، با اين حال هنوز در هيچ يک از جوامع مسلمان اين فقه به 

حقوق تبديل نشده است و تنها در قالب مرخصی استعالجی محدود در سالـ  

و نه در ماهـ  محاسبه و تمهيد شده است. بنابراين در بيان واژه شناسی می توان 

افزود که از منظر فقهی تعريف مشخصی درباره ی اين واژه وجود دارد و وجوه 

مختلف آنـ  چنان که گفته خواهد شدـ   ديده شده است. 

1-  Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes 
(MCFDF).
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1-2- مفهوم شناسی موضوع در مطالعات زنانس

يکی از مباحث ابتدايی و البته مهم در تبيين موضوعات علمی، بيان مراد و 

مفهوم واژگان کليدی است. از اين منظر شايسته است تا ابتدا مفهوم توضيح 

داده شود.  حيض از »حوض« به معناي جمع شدن خون است و زن هنگامي 

که خونش جاري شود در اوقات مشخصي، به آن محيض مي گويند )طريحی، 

1385: ج 4، ص202(. اصل حيض در لغت سيل است، چون که مثل آب جاري 

است )رازی، 1420: ج 6،  ص415(. الَْمِحيِض مانند مجين و مبيت مصدر است 

عادت  معنی  به  و  ميمی  مصدر  »محيض«   . )زمخشری، 1407: ج 1، ص 265( 

ماهيانه است )مکارم شيرازی، 1374: ج 2، ص138(. »االستحاضه« به معنی طلب 

تحيّض است، چرا که مزاج و طبيعت زن، اقتضاي خروج و جاري شدن خون 

زائد را حسب عادت دارد )مصطفوی، 1360: ج 2، ص330(. دوره ی قاعدگي از 

جمله زمان هايي است که زن احساس مي کند دوست داشته نمي شود. او به 

دليل کاهش ميل جنسي، از مردِ خود نيز دوري مي کند. بسياری از زنان در 

اين دوره به نوعي خستگي، عصبي شدن، پرخاشگري، ناسازگاري و گاه 

  Carrington, 1999.( منزوي بودن و گوشه گيري و افسردگي مبتال مي شوند

9th  ed.PH(. از منظر پزشکی، قاعدگي عبارت است از خروج دوره اي خون 

و مخاط کنده شده ی رحم پس از يک دوره تخمک گذاري طبيعي. دوره ی 

قاعدگي طبيعي از دو مرحله تشکيل مي شود و مهم ترين نشانه ی توليد مثل 

در جنس مؤنث بالغ است. مرحله ی فوليکولي از روز اول جريان قاعدگي 

با  به اوج مي رسد و مرحله ی ترشحي  با تخمک گذاري  شروع مي شود و 
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س بنابراين قاعدگی رنج و  پايان مي يابد )رجبي، 1388: 10(.  شروع خون ريزي 

بيماری برای همه ی زنان به همراه دارد؛ لذا با وجود آنکه قاعدگي يک عمل 

طبيعي است، ولی بيشتر زنان طي دوره ی خون ريزي ناراحتي هايي را تجربه 

مي کنند. احساس سنگيني در ناحيه ی لگني و کمردرد خفيف به اندازه اي 

شايع است که ممکن است به عنوان قسمتي از قاعدگي تلقي شود. وقتي 

درد، شديدتر باشد گفته مي شود که بيمار دچار قاعدگي دردناک شده است 

)رجبي، 1388: 19(. عالوه بر دردهاي معمول، فشارهاي عصبي با منشأ داخلی 

يا خارجی نيز مي تواند روي آستانه ی تحمل درد، تأثير بگذارد. اين عالئم 

از نخستين قاعدگي آغاز مي شوند. درد،  با فاصله ی کمي  به طور معمول 

هم زمان با خون ريزي آغاز مي شود و تا 48 الي 72 ساعت ادامه مي يابد و به 

اندازه اي شديد است که باعث اختالل در کار و فعاليت مي شود. گاهي نيز 

تهوع، استفراغ، اسهال و سردرد وجود دارد )رجبي، 1388: 41(. عالوه بر آن، 

دوره ی قاعدگي موجب تشديد بيماري هايي چون آسم، ميگرن و... مي شود 

)همان، 54(.1 درد طبيعی همچون لذت طبيعی بنيانی برای حقوق طبيعی در هر 

مورد است. از اين رو حقوق طبيعی و حقوق فطری هر يک به نوعی عالوه 

بر به رسميت شناختن اين عارضه به ضرورت وجود حقوق حمايتی در اين 

1 - در اين خصوص برخی از سايت های دولتی اقدام به توضيح وضعيت بيماری و شيوه های کنترل 
و حمايت از آن کرده اند؛ برای مثال سايت زير مراحل مختلف و لزوم توجه به اين دوره را برای 

شهروندان سوييسی توضيح می دهد:
Règles et cycle menstruel,
http://www.147.ch/Definition-du-cycle-menstruel.1647.0.html?&L=1
http://www.youngwomenshealth.org/by_topic.html 
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خصوص قائل اند تا در حقوق زن و مرد در عرصه ی منازعه ی اجتماعی به س

ويژه در حوزه ی اشتغال عدالت برقرار شود.

1-3- پیشینه و سابقه ی بحث قواعد قاعدگی

را  دينی  تکليف  سلب  زمينه ی  قاعدگی،  مسئله ی  به  شرعی  نگاهی 

فراهم می کند، اما نگاه حقوقی به اين مسئله کسب حقی متعارف ـ نه لزومًا 

و  اجتماعی  نگاه  می شود.  موجب  را  شاغل  زنان  برای  ـ   مضاعف  حقی 

جامعه شناختی به موضوع هم می تواند حداقل سطح آگاهی دولت مردان در 

مقام قانون گذاری و مردان و کارفرمايان را در مراعات حال دختران و بانوان 

جامعه افزايش دهد. در حوزه ی شهرسازی و معماری نيز اين نوع دغدغه، 

در محيط های عمومی  زنانه  از فضای خاص  بانوان جامعه  می تواند سهم 

را افزايش دهد. اين پژوهش، از بين مجموعه نگاه ها و رويکردهای فوق، 

است. چراکه  کرده  بررسی  را  روان شناختی  بعد حقوقي-  تلفيقی  رويکرد 

تحليل صرف حقوقی بدون تحليل روان شناختی- پزشکی ناتمام خواهد بود. 

به اين موضوع در ابعاد داخلی و بين المللی توجه شده است و گاهی اين 

موضوع ذيل مباحث حقوق بشری و مطالعات زنان بررسی می شود. با اين 

حال تا کنون يک تحليل حقوقی مستقل مبتنی بر اين بعد شخصيت زنان 

انجام نشده است. 

در يک بررسی اجمالی از ادبيات موجود در خصوص اين موضوع می توان 

گفت که عمده ی تحقيقات ناظر به نوعی لزوم حمايت و در نهايت تبعيض 

مثبت به سود زنان است، اما در مورد بنيان واقعی اين تفاوت کمتر بحث 
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س می شود. اين مسئله در حقوق کار بيشتر عيان می شود. در ايران اخيرا دولت 

و مجلس در تالش هستند تا با توجه به نگاه سنتی و فقهی ناظر به حقوق 

و تکاليف زنان در خانواده، قانونی را به تصويب برسانند که در ضمن آن 

زنان شاغل کمتر از مردان کار کنند و در عين حال حقوقی برابر با آنان داشته 

باشند.1 در اين صورت بسيار طبيعی است که دولت بايد اقداماتی را برای 

تأمين و تضمين امنيت شغلی زنان انجام دهد. در اين رويکرد، طبيعتاً هزينه ی 

تبعيض مثبت به سود زنان در برابر سهم مردان، بر عهده ی دولت و بيت المال 

قالب  در  پسر  و  دختر  دانشجويان  از  که  ميدانی  مطالعه ی  يک  در  است. 

مصاحبه و پرسش نامه انجام شده و نتايج آن در سوئيس در قالب پايان نامه ی 

دانشگاهی ژنو دفاع شده است، نتيجه ی ملموس همين لزوم در نظر گرفتن 

وضعيت های خاص زنان در حين کار بوده است (Recordon, 2015). از منظر 

بين المللی، اصل منع تبعيض و برابری جنسيتی به  منزله ی مبنای اعالميه و 

برنامه ی عمل پکن و ديگر اسناد حقوق بشری مرتبط با زنان شمرده می شود، 

با اين حال هيچ يک از اين اسناد به اين موضوع توجه نکرده اند؛ لذا در سال 

ـ  نشست پکن  از بزرگ ترين نشست جهانی زنان  2014، که بيست سال 

ـ می گذرد، سازمان جهانی کار اعالم کرد، زنان برای کار يکسان به طور 

متوسط 77 درصد مردان درآمد دارند و در هيچ کشوری برابری دستمزد زن 

و مرد محقق نشده است. جالب است که اين گزارش تأکيد می کند، حتی در 

1- براساس اين اليحه زنان دارای کودک زير 7 سال معلول و يا زنانی که همسر صعب العالج دارند 
می توانند از 36 ساعت کار هفتگی به جای 44 ساعت با حقوق و مزايا برخوردار شوند.
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کشورهايی مثل اياالت متحده  آمريکا يا بريتانيا که نزديک به نيم قرن است س

قانون »دستمزد برابر برای کار يکسان« را تصويب کرده اند، کماکان وضعيت 

تبعيض آميز و نابرابر است. نکته اينجاست که تمام تالش ها برابری و تساوی 

را با عدالت و انصاف خلط کرده اند. زنان نيازمند ترحم و تحبيب نيستند 

بلکه آنها در مقام احقاق حقوق شان نيازمند به رسميت شناخته شدن وضعيت 

زنانه ی خود در برابر مردان هستند. اين رسميت بخشی بنيان عدالت ورزی 

خواهد بود. نوشتار حاضر مدعی است دولت بايد زمينه های حمايتی جامع 

از زنان شاغل و غيرشاغل را حداقل در دوره ای خاص تضمين کند. اين 

حمايت بايد ناظر به سه حوزه ی حقوق، مجازات ها و آزادی ها باشد؛ لذا در 

گام نخست وضعيت زنانه به عنوان تفاوتی طبيعی با وضعيت مردانه بايد به 

رسميت شناخته شود. سپس برای حمايت و حفاظت از سالمت و تعالی زن 

در اين دوره قوانين حمايتی تنظيم شود يا قوانين سابق تلطيف و تعديل گردد 

و در گام سوم، برای زنان در اين دوره در خصوص حقوق به مفهوم مالی و 

تکاليف به مفهوم کاری، نگاه ويژه مبذول شود تا در مقايسه با مردان، بيماری 

و ضعف طبيعی آنها موجب بی عدالتی در حق ايشان نشود.

2- بررسی ادله ی دینی حقوق قاعدگی 

قاعدگی زنان را بايد تابوی قديم و جديد بشر دانست که حيا کردن و 

مخفی کردن آن باعث سلب شناسايی حقوق برای آن و توجه قانونی بدان 

شده است. هنوز هم متأسفانه طرفداران حقوق زنان به بهانه ی تساوی زن و 

مرد به اجحاف در خفا و علن عليه حقوق زنان می پردازند و يکی از نمونه های 



169

تبعیض مثبت به نفع زنان
13

93
ن 

ستا
زم

 / 
66

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س واضح آن همين نفی تفاوت های طبيعی زن و مرد در قواعد قاعدگی است 

)باقری، 1382: 55-25(. شايد تنها فقه اسالمی را بتوان پيشکسوت به رسميت 

شناختن حرمت و کرامت زنان در اين دوره دانست. با يک مطالعه ی اجمالی 

می توان گفت که طوايف مختلف مردم در موضوع حيض، آراء و مذاهب 

و  داده  به خرج  عمل  موضوع، شدت  اين  در  يهودی  فقه  دارند.  مختلفی 

دستور می داد در حال حيض زنان، حتی از غذا و آب و محل زندگی و بستر 

ايشان دوری گزينند و در تورات نيز احکامی سخت درباره ی زنان حائض 

و کسانی که در محل زندگی و در بستر و غيره با ايشان نزديکی می کنند، 

وارد شده است. در تورات آمده: »بستری که زن حائض در آن بخوابد نجس 

است. هر چه زن حائض بر آن بنشيند، نجس است. هر که بستر حائض را 

دست زند بايد لباس خود را بشويد و غسل کند و تا شب نجس خواهد بود. 

اگر زن حائض به چيزی دست زند آن چيز تا شام نجس است. اگر مرد در 

حال حيض با زن همبستر شود تا هفت روز نجس خواهد بود« )الويان، باب 

15(. البته الزم به يادآوری است، آنچه در تورات فعلی گفته شده، به احتمال 

بسيار در شريعت موسی )( نبوده است )طباطبائی، 1374: ج 2، ص313(. 

مشرکين عرب نيز در اين باره هيچ حکمی نداشتند، جز اينکه ساکنين مدينه و 

دهات اطراف آن، از اين کار اجتناب می کردند. اين بدان جهت بود که آداب 

و رسوم يهوديان در ايشان سرايت کرده بود و همان سخت گيري های يهود 

را در معاشرت با زنان حائض معمول می داشتند، ولي عرب های ديگر، چه 

بسا اين عمل را مستحب هم می دانستند و می گفتند جماع با زنان در حال 
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حيض باعث می شود فرزندی که ممکن است پديد شود خونخوار باشد و س

خونخواری در ميان عشاير صحرانشين صفتی پسنديده بود )همان(. مسيحيان 

فرقی ميان حيض و نبود آن قائل نيستند؛ لذا می توان گفت برخالف روش 

اين دوره  در مسيحيت هيچ حکم صريحی  با زنان در  برخورد  يهود در 

درباره ی اجتماع يا حتی جماع  با زنان حائض نيامده است. 

در شريعت اسالم مقاربت در حال حيض حرام و باعث عوارض ناگواری 

اما غير از جماع ديگر لذت ها حالل است.  در زن و مرد و فرزند است، 

همچنين زن در ايام عادت بايد نماز نخواند و روزه نگيرد. قضای نمازها 

واجب نيست ولی بايد روزه را قضا کند. آنچه از تورات و رسوم جاهليت 

نقل شد از نظر اسالم پوچ و بی معنی و مزاحمت به زنان است )قرشی، 1377: 

ج 1، ص410(. در قرآن کريم درباره ی دوره ی قاعدگي آمده: »از تو درباره ی 

»آن، رنجی است. پس هنگام عادت  بگو:  ]زنان [ می پرسند،  ماهانه  عادت 

ماهانه، از ]آميزش با[ زنان کناره گيری کنيد و به آنها نزديک نشويد تا پاک 

شوند. پس چون پاک شدند، از همان جا که خدا به شما فرمان داده است، 

با آنها آميزش کنيد« خداوند توبه کاران و پاکيزگان را دوست می دارد«1)بقره، 

222(. در سبب نزول اين آيه گفته شده که در جاهليت، مردان از خوردن و 

نوشيدن و حتي مجالست با زنان حائض در خانه اجتناب مي کردند. عده اي 

در اين باره از رسول خدا )( سؤال کردند که آيا اين رفتار واجب است 

1 - َو یَْسئَُلونََك َعِن الَْمِحیِض قُْل ُهَو أَذًی فَاْعتَِزلُوا النِّساَء فِي الَْمِحیِض َو ال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى یَْطُهْرَن فَِإذا 
ابِیَن َو یُِحبُّ الُْمتََطهِِّرین: تََطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُکُم اهللُ إِنَّ اهللَ یُِحبُّ التَّوَّ
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س يا خير؟ پس آيه نازل شد. از أنس روايت شده که يهود، هنگامي که زن 

نه  نه مي نوشيدند و  او  با  بيرون مي کردند و  از خانه  او را  حائض مي شد 

 )( مي خوردند و نيز با او در خانه جمع نمي شدند. پس، از رسول خدا

در اين باره سؤال شد و آيه »یَْسئَُلونََك َعِن الَْمِحیِض قُْل ُهَو أَذًی فَاْعتَِزلُوا النِّساَء 

فِي الَْمِحیِض« نازل شد. پس پيامبر )( فرمود با زنان در خانه جمع شويد 

و جز جماع، هر کار ديگری مي توانيد انجام دهيد )سيوطی، 1404: ج 1، 258(. 

همچنين روايت شده که يهود و مجوس در دوري از زن حائض زياده روي 

مي کردند، ولی نصاري به حيض اعتنايي نداشتند و با زنان جمع مي شدند 

و در جاهليت نيز با زن حائض نه مي نوشيدند و نه مي خوردند و با آنان بر 

فرش واحد نمي نشستند و در منزل با آنها به سر نمي بردند مثل يهود تا اينکه 

اين آيه نازل شد )رازی، 1420: ج 6، ص415(. در آيه ی مذکور آمده: »از زنان در 

حال حيض کناره گيری کنيد«. هر چند ظاهر جمله، امر به مطلق کناره گيری 

استـ  همان  طور که يهوديان می گفتندـ  و هر چند که برای تأکيد اين ظاهر، 

«، و ليکن جمله: »فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُکُم  بار دوم هم فرموده: »َو ال تَْقَربُوُهنَّ

اهللُ«، با در نظر داشتن اينکه منظور »از آنجايی که خدا دستور داده« همان 

مجرای خون است، که در آخر آيه است، خود قرينه اي است بر اينکه واژه ی 

« جنبه ی کنايه دارند، نه تصريح  »فاعتزلوا«، و جمله ی دوم يعنی »َو ال تَْقَربُوُهنَّ

و مراد از پرهيز از نزديکی با زنان، فقط نزديکی از محل خون است نه مطلق 

مخالطت و معاشرت و نه مطلق تمتع و لذت گيری از آنها )طباطبائی، 1374: 

ج 2، ص313(. پس معلوم می شود اسالم در موضوع حيض زنان، راه وسط را 
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اتخاذ کرده است. راهی ميانه در بين تشديدی که يهود اتخاذ کرده و در بين س

اهمال مطلقی که نصارا پيش گرفته اند و آن راه ميانه اين است که مردان در 

هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزديکی نکنند و تمتعات غير اين را 

می توانند ببرند و در جمله »فی المحيض« اسم ظاهر در جای ضمير به کار 

رفته چون می توانست بفرمايد: »فاعتزلوا النساء فیه«. نکته ی اين تبديل اين 

است که منظور از محيض اول، معنای مصدری کلمه است و در محيض 

دوم، زمان حيض است. پس کلمه ی دوم متفاوت از کلمه ی اول است و 

اگر ضمير می آورد، قهراً به مرجعی بر می گشت که معنای آن منظور نبود 

)طباطبايی، 1374: ج 2،  ص313(.

از سوي ديگر، غلظت و عفونت و سوزندگی خاص اين خون، موجب 

آيه، کلمه ی  أَذیً« در  ُهَو  »قُْل  اعصاب زن مي شود.  مزاج و تشنج  اختالل 

است.   آن  ناراحت کننده ی  و  آزار رسان  و  اختالل آور  عارضه ی  از  جامعی 

معنای »اذی« نوعی آزار يا آزار خاص را مي رساند و مفهوم آن، غير از ضرر 

مقابل نفع يا رجس و قذر، مقابل طاهر است )طالقانی، 1362: ج 2، ص132(. با 

توجه به وجود عوارض اختالل آور و آزاررسان در دوره ی مذکور، براي زن 

در اين زمان حقوق زير فرض شده است:

y  با او در زمان حيض مجاورت نشود، زيرا سبب ناخوشي احوال وی

شده و دستگاه هاي بدن او را مختل مي کند )مدرسی، 1419: ج 1، ص387( و 

مباشرت در حالت پاکي، لذت طبيعي را محقق مي کند.
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س y  فرمودند: »هر کاری غير از نزديکی جنسی را انجام )( رسول خدا

دهيد« )ابن کثير دمشقی، 1419: ج 1، ص439(. چون زنان حق بر آرامش و 

استراحت دارند. »از تو درباره ی عادت ماهانه مي پرسند: بگو که حيض، 

رنجي بدني و روحي براي زن و ـ به تبع ـ براي شوهر اوست«. »ُقْل ُهَو 

ايشان  از  ندارد پس  را  آميزش  آمادگي  أَذًی« چون زن در آن وضعيت 

کناره گيري کنيد و با آنها همبستر نشويد.

y  وجود با  که  دارد  اهميت  چنان  آن  ايام حيض،  در  همبستري  ترک 

با زنان بر آن تأکيد شده  از نزديکي  با نهي  امر به کناره گيري،  کفايت 

است و عقوبت آن چنان سنگين است که افزون بر حرمت تکليفي، حکم 

وضعي کفاره و حکم حکومتي تعزير نيز دارد )جوادي آملي، 1387: ج 11، 

ص159(.

3- ادله ی تاریخی حقوق دوره ای زنان

در بيان تفاوت های ميان زن و مرد، شايد هيچ عاملی به وضوح تفاوت های 

مرد  و  زن  ميان  بيولوژيک  تفاوت های  ديگر،  عبارت  به  نباشد.  بيولوژيک 

حداقلی از تفاوت است که همه بر آن اجماع دارند. اين تفاوت که بعضی 

گرايش ها و نحله ها سعی کرده اند آن را ناديده بگيرند و بعضی بيش از اندازه 

بر آن تأکيد کرده اند، خواه ناخواه موجب بروز تفاوت هايی در قانون گذاری 

ميان زن و مرد شده است و چه آن را کوچک در نظر بگيريم يا بزرگ، بر 

دوش زنان وظيفه ای نهاده است و آن وظيفه، زايش و ادامه ی نسل است. 

وظيفه ای که شايد از همان آغاز فمينيسم هميشه يکی از مهم ترين دغدغه های 
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زنان بوده است. يعنی تعارضی که يک زن ممکن است در نتيجه ی زايش س

و مادری با فعاليت های اجتماعی خود پيدا کند. به هر ترتيب، واضح است 

زنی که بچه دار می شود و مادری می کند از يک منظر، فعاليت وی در راستای 

ادامه ی نسل است و جامعه و قوانين بايد اين مسئله را مد نظر قرار دهد؛ 

چرا که اين امر در راستای اصل برابری ميان زن و مرد است که هم يکی از 

آموزه های مهم حقوق بشری است و هم در قوانين اساسی بيشتر کشورها 

از جمله اصول بيستم و بيست و يکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

از آن ياد شده است. به هر ترتيب، باروری و توليد مثل زنان تا حدی مد 

نظر قوانين بوده است؛ برای مثال در قوانين کار با عنوان مرخصی زايمان به 
رسميت شناخته شده است.1

تفاوت های  مردان،  و  زنان  فيزيولوژيک  عمده ی  تفاوت  اين  بر  عالوه 

فيزيولوژيک ديگری هم با هم دارند که جای توجه به آنها در قوانين کار 

خالی است. يکی از اين تفاوت ها، عادت ماهيانه زنان است. يعنی دوره ای 

که زنان به ناچار بايد حدود يک چهارم از هر ماه را در يک شرايط خاص 

به سر ببرند، شرايطی که تعادل روانی يک زن را تا حدی به هم می زند و 

معموالً به همراه افسردگی، اضطراب و بدخلقی است، اما جای بسی تعجب 

است که رد پای اين عامل مهم فيزيولوژيکی را در قوانين کار، جزايی، و 

1 - نک. قانون جديد مرخصی زايمان 1391 ماده واحده قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و 
خانواده مصوب 1392

ماده 76 قانون کار مصوب 1349
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س کنوانسيون های وضع شده برای زنان، مثل کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان1 

يا کار پايه ی عمل پکن نمی بينيم. در اين راستا، اين موضوع ابتدا در تاريخ، 

اساطير، و اديان بررسی شده است. 

مسئله عادت ماهيانه زنان در طول تاريخ، عکس العمل های مختلفی را 

بر انگيخته است. گاهی مردان را از زنان ترسانده، گاهی او را دارای قدرت های 

ماورايی شناسانده، گاهی به او چهره ی اهريمنی داده و گاهی رازآلود نمايانده 

است. به هر حال تصور می شود، ذهن بشر اوليه ای که آميخته به خرافات 

است و برای تفسير دنيا و مسائل پيرامونش به اساطير متوسل می شود به 

راحتی نمی تواند از پديده ی عادت ماهيانه در زنان بگذرد و تالش می کند 

تا باالخره آن را به نوعی تفسير کند. به احتمال زياد، عادت ماهيانه در ذهن 

بشر بدوی، عالوه بر ضعف بدنی و.... يکی از داليلی است که زن را تقريبًا 

در همه ی اسطوره های جهان به گونه اي موجودی پليد نشان داده است. او 

در برابر  مرد فرومايه و بد سرشت است. هنوز در برخی از فرهنگ ها زنان 

حق ندارند که با مردان غذا بخورند. هندوهای متعصب معتقدند که زنان 

آفريده شوند. در  مرد  دوباره در شکل  اينکه  مگر  نمی رسند  به رستگاری 

آيين های مذهبی و رمزآميز که پديده ها را به گونه های متضاد بخش می کنند، 

جنس نر اغلب با پديده های نيک و خجسته و پويا پيوند می يابد و جنس 

ماده با پديده های زشت، بدشگون و وامانده مرتبط است. در اسطوره های 

1- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDEF ou CEDAW en anglais).
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سرخپوستان نيز زن است که مرگ را به دنيا می آورد )encyclopedia of world س

mythology,1975.p. 29( و دست آدمی را از آسمان کوتاه می کند به همين 

دليل زنان بايد در سوگواری ها سر انگشتان خود را ببرند و خود را زخم کنند 

.)alice Marriott & carol k.rachli, u.s.a, 1968(

مرد  به  هم  که  است  زن  فيزيولوژيک  ويژگی های خاص  هر حال،  به 

در  هم  و  می شده  باروری  باعث  هم  می ترسانده،  را  او  هم  می داده،  لذت 

دورانی از ماه، خونی از او خارج می شده است. در بعضی موارد هم در پرتو 

ابعاد اسرارآميزی که به زنان  داده، نقش و جايگاه وی را در جامعه باال  برده 

است. اين امر را می توان از پيکرک  های زنانه و تحليل آن پيکرک  ها دريافت. 

همان طور که گوستاو يونگ گفته است: »هنرمندانی که در فرهنگ های پيش 

داده اند وسيله و  پرمعنا  و  زنانه شکل های خاص  پيکرک های  به  تاريخ  از 

سخن گوی روح زمان خود بوده اند. به يقين پيکرک ها غيرشخصی و همگانی 

هستند، آنها در قالب نمودهايی از بانو خدای بزرگ، اولين نمونه از خصايص 

 gayT( زن که در ذهن بشر انسان باستانی شکل گرفته بود را نشان می دهد

peter,.1984 v.1,169(. در پيکرک  ها باروری زن يک نمود فوق بشری يافته 

است. به هر حال از اين پيکرک ها می توان دانست که در دوره هايی زن مقام 

بااليی داشته است و اهريمنی بودن زن جای خود را به بااليی مقام وی داده 

 gayT( است و اين به دليل همان ويژگی های اسرارآميز زنانه است که ذکر شد

.)peter,.1984 v.1, 169
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س از سوي ديگر ترس پنهان مرد از زن نيزـ  که شايد به ديرينگی زمان باشد 

ـ پديد آورنده ی بسياری از داستان ها و اسطوره ها بوده است. مرد هماره زن 

را موجودی مرموز، ناشناختنی و ترسناک، شناخته است؛ برای مثال فرويد 

چون می خواست از حيات جنسی زن سخن بگويد، از آن به عنوان قاره ای 

تاريک ياد می کرد )ibid: 170  &171 (. به هر حال شايد آنچه که سبب شد 

مرد با ديده ی ترس به زن بنگرد همين نيروی زايندگی و عادت ماهيانه ی 

زنان است. حالت ناگوار جسمی که در روند زايندگی و عادت ماهيانه بر 

زن عارض می شد، مرد را به شدت از زنان می ترسانيد. مردان خونی را که 

به هنگام زايمان يا عادت ماهيانه از زن جدا می شد را بسيار شوم و پليد 

می دانستند. هنگامی که زن مبتال به خونريزی می شد، بايد از هر چيز و هر 

کس دوری می کرد تا مبادا آن را بيااليد. زن در اين حال موجودی اهريمنی 

می شد که جز مرگ و بدبختی هيچ چيز ديگری به همراه نمی آورد. گاهی او 

را از جمع آدميان جدا می کردند و به خوراک و نوشيدنی ای ناچيز زنده اش 

می داشتند تا پليدی و شومی از او برود. در مواردي نيز پيش مي آمد که مردی 

 frazer. J.g 1983,( زنش را به اين سبب بکشد و خود نيز از وحشت بميرد

pp.273-277(. ايرانيان باستان نيز آداب و مقررات سختی درباره ی زن حائض 

داشتند. ظاهراً قاعده بر اين بوده است که اگر زن، به هنگام حيض، حال خود 

را از شوهرش پنهان می کرد برای هميشه بر او حرام می شد. 

از جمله چيزهايی که زردشتيان طفل خردسال را از آن محفوظ می داشتند 

زن حائض بود، زيرا پليدی شيطانی زن را موجب بدبختی طفل می دانستند 
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)کريستين سن، 1351: 354(.  زايندگی زن و عادت ماهيانه به همان اندازه که س

زن را می ترسانيد او را دچار شگفتی نيز می کرد. شايد در چشم مرد بدوی، 

نيرويی جاودانه و اهريمنی هر از چند گاهی جسم و جان زن را دگرگون 

می کرد و سبب می شد که اين حالت های غريب، در زن ايجاد شود. احتماالً 

وجود درد در اين مواقع در زنان، بر اين تصور اهريمنی بودن دامن می زد. 

بيشتر  در  ناخوشايند  و  مرموز  با چهره ای  اغلب  زن  که  روست  همين  از 

اسطوره های جهان نمودار شده است و در اين باره ايرانيان نيز با ساير ملل 

همداستان بوده اند. زروانيان، اورمزد را حامی نيکان و اهريمن را پيشوای 

زنان می دانست )همان: 178(. در اوستا نيز زن است که سبب پيروزی اهريمن 

می شود )پورداوود، 2536: ج2، ص143(.

اين موضوع تنها به اسطوره ها منحصر نمانده و به ادبيات و تاريخ هم راه 

پيدا کرده است. در تاريخ نيز نمونه هايي از زنان ذکر شده که در اين مدت 

از مردان دوری می جستند و در پستو زندگی می کردند. اين مسأله شايد تا 

حدی غلو کردن در اين دستور دينی زردشتی بوده است که زنان در اين 

مدت بايد از آب و آتش دوری کنند و اگر از آب و آتش دوری نمی کردند 

در جهان آخرت مجازات سختی می شدند. وجوب دوری نمودن زن از امور 

مقدس آن گونه که در دين زرتشتی آمده، در دين اسالم هم آورده شده است 

که زنان نبايد در اين مدت وارد مسجد شوند يا به کتاب مقدس دست بزنند 

يا واجبات دينی را انجام دهند. 
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س 4- ابتنای حقوق قاعدگی بر ادله ی روان شناختی

روان شناسی پايه ای برای اثبات حقوق فردی است، به اين معنا که وضعيت 

فرد به ما هو فرد در اينجا بسيار حائز اهميت است. روان شناسی ناراحتی و 

سالمت روح و روان را معيار برای مواظب و مراقبت بيشتر می داند. از اين 

رو گفته شده است افسردگی پيش از قاعدگی به عنوان تغيييرات جسمی، 

شناختی، رفتاری و خلقی دوره ای است که تداخل با جنبه های نرمال زندگی 

شديد است و طی چند روز از شروع قاعدگی برطرف می شود. توضيح آنکه 

از اين ويژگی ها به  از نظر عاطفی ويژگی های خاصی دارند، پاره ای  زنان 

داليل تغييرات منظم زيستی به وجود می آيند. تظاهرات بيرونی اين تغييرات 

منظم زيستی ممکن است به صورت تغييرات خلقی بروز کند. خلق و خوی 

ادواری زنان در مدت بيست و هشت روز دوره ی فيزيولوژيک می تواند در 

شيوه ی فعاليت و معاشرت آنها تأثير مستقيم بگذارد. در برخی زنان، اين 

تغييرات شديد بوده و به عنوان تنش پيش از قاعدگی می تواند زندگی آنها 

را مختل کند )تاراج و همکاران، 1387: 16( شيوع زياد اين سندرم در زنان و 

تأثيرات آن روی کارکرد فردی و اجتماعی مبتاليان و با توجه به نقش مهم 

فردی و اجتماعی زنان در خانواده و اجتماع، ضرورت بيش از پيش اين دوره 

را فراهم می کند. بحث پيش  رو، شامل دو قسمت است که در قسمت اول، 

اختالل مالل پيش از قاعدگی و آثار و عالئم آن، و در گفتار دوم سندرم پيش 

از قاعدگی و عالئم، آثار و درمان احتمالی آن بررسی خواهد شد.
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4-1- اختالل و مالل س

بيماری به خودی خود زمينه ساز حق بر درمان و حمايت است. حال اگر 

اين بيماری عالوه بر جسم، روح را نيز درگير کند نوعی حمايت مضاعف را 

می طلبد. قاعدگی نيز چنين است. اگر خصيصه ی عمده ی يک بيمار عالئم 

افسردگی باشد، ولی اين عالئم، واجد معيارهای هيچ يک از ساير اختالالت 

خلقی نباشد، مناسب ترين تشخيص برای او اختالل افسردگی است )کاپالن و 

سادوک، 2007: ج2، صص123و124(. نمونه ای از اين نوع افسردگی، اختالل مالل 

پيش از قاعدگی1 در زنان است. اختالل مالل پيش از قاعدگی را با عنوان 

اختالل مالل انتهای مرحله ی زرده ای2 نيز خوانده اند. هنوز درباره ی اينکه اين 

نشانه ها در آينده به يک تشخيص رسمی تبديل خواهد شد يا خير، اختالف 

نظر است. با اين حال نشانه هايي که همه بر سرش توافق دارند، از عالئم خلقی 

مثل نوسان خلقی، عالئم رفتاری مثل تغيير کردن الگوی غذا خوردن و عالئم 

جسمی مثل سردرد تشکيل شده است. اين الگوی عالمتی در زمان خاصی از 

چرخه ی قاعدگی روی می دهد. در خصوص علت اين اختالل از يک طرف 

بيان می شود که علت اين اختالل معلوم نيست و از طرف ديگر می توان گفت، 

چون عالئم آن در زمان خاصی از چرخه ی قاعدگی پيدا می شود، تغييرات 

هورمونی مربوط به چرخه ی قاعدگی در ايجاد اين عالئم دخالت دارد. هر 

يک از عالئم زيستی3، مسائل اجتماعی و فردی مربوط به قاعدگی و زنانگی 

1- Premenstrual dysphoic disorder
2- Late luteal phase dysphoic disorder

3 - باال بودن غير طبيعی نسبت استروژن به پروژسترون در زنان مبتال
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س هم ممکن است در عالئم هر يک از بيماران اثر بگذارد. قاعدگی و چرخه ی 

با کارکرد  قاعدگی در يک فرآيند فيزيولوژيک برای زنان روی می دهند و 

روانی اجتماعی فرد در طول دوران نوجوانی، جوانی، ميانسالی و سالمندی 

ارتباط دارند. چرخه ی قاعدگی در اثر چرخه های تخمدانی ايجاد می شود. 

مراحل چرخه ی قاعدگی را با توجه به رويدادهای تخمدانی می توان مرحله ی 

فوليکولی و مرحله ی لوتئال ناميد. اختالل مالل پيش از قاعدگی در اواخر 

مرحله ی لوتئال چرخه ی قاعدگی بروز می کنند و معموالً با شروع خونريزی 

قاعدگی يا کمی پس از آن برطرف می شوند )کاپالن و سادوک، 2007: ج3، ص37(.1 

درمان اختالل مالل پيش از قاعدگی، شامل حمايت از بيمار در برابر بيماری و 

عواقب ناشی از دانستن اين ابتالست. به دليل همين اختالل حمايت حقوقی 

هم الزامی می نمايد. هر چند داروهايی مثل فلواکستين و آلپرازوالم برای درمان 

اين اختالل تا حدودی مفيد گزارش داده شده اند، اما تاکنون هيچ درمان مؤثر و 

نتيجه بخشی پيدا نشده است )کاپالن و سادوک، 2007: ج2، 123و 124(

1 - اختالل مالل پيش از قاعدگی يک بيماری روان تنی است که با تغيير سطوح استروييدهای 
جنسی در چرخه ی قاعدگی تخمک گذاری آغاز می شود. اين حالت حدود يک هفته پيش از شروع 
قاعدگی بروز می کند و با تحريک پذيری، بی ثباتی هيجانی و افسردگی همراه است. حدود 80 درصد 
از زنان طی دوره ی پيش از قاعدگی درجاتی تغييرات خلق و خواب و عاليم جسمانی را تجربه 
می کنند و حدود 40 درصد اين زنان با عالئم پيش قاعدگی در حد خفيف تا متوسط مواجه اند و 
اين عالئم آنها را وادار به مراجعه ی پزشکی می کند. حدود 3 تا 7 درصد زنان عالئمشان در حدی 
است که واجد مالک های تشخيصی کامل اختالل مالل پيش از قاعدگی است. وجه افتراق سندرم 
پيش از قاعدگی )PMS( و اختالل مالل پيش از قاعدگی )PMDD( در شدت و تعداد عالئم و نيز 
ميزان تخريب عملکرد است. در PMS بيمار در خالل 5 روز قبل از شروع قاعدگی دچار دست 
کم يک عالمت خلقی يا جسمانی می شود و اين عالئم در سه چرخه ی قاعدگی وجود داشته است 

)همان: 49 و 50(.
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در دوران س پيش  از  بيش  دليل وضعيت روحی شان  به  زنان  اين حقوق 

معاصر محتاج حمايت های قانونی است. تعقيب اين موضوع در حقوق بشر 

و حقوق شهروندی به نيکی امکان پذير است. می توان گفت که بر پايه ی 

وضع طبيعی زنان اين موقعيت در حوزه ی حقوق بشر قرار می گيرد، اما در 

زمان اشتغال آنها اين نوع حمايت از حقوق زنانه در بخش حقوق شهروندی 

قرار می گيرد.

4-2- ناراحتی نخستین مبنای حق نخستین

امر طبيعی می تواند مبنای يک حق طبيعی در جسم و جان آدمی  هر 

باشد. از اين رو حق قاعدگی هم به عنصر طبيعی بودن و البته گريز ناپذير 

بودن آن برمی گردد. به اين معنا که هيچ زنی گريزی از آن ندارد. اگر زنی 

چنين ويژگی را نداشته باشد زن طبيعی محسوب نمی شود. دليل طبيعی بودن 

حق قاعدگی به عامل ديگری در وضعيت زنانه بر می گردد که به آن سندرم 

پيش از قاعدگی1 گويند. اين سندرم نخستين بار توسط آر.تي فرانک 2در 

سال 1931 تعريف شد. او با به کار بردن اصطالح »کنش پيش از قاعدگی« و 

بيان اين نظر که فعاليت صرع در اواخر مرحله ی لوتئال در گروهی از زنان 

مبتال به اختالالت صرعی، با آغاز شدن خون ريزی قاعدگی رو به بهبودی 

می رفتند، اعتبار پيدا کرد )علوی، 1385: 336(. 12 سال بعد اصطالح »سندرم 

پيش از قاعدگی« برای توصيف اين مسئله به کار برده شد )حسن زاده، 1390: 

1- Premenstrual syndrome(PMS)
2- Rt.Frank 
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س 29(. سندرم پيش از قاعدگی اختاللی شايع در ميان زنانی است که در سنين 

آغاز  باروری  سال های  در طول  زمانی  هر  از  سندرم  اين  هستند.  باروری 

می شود، اما هنگامی که عالئم بروز کردند، عمدتاً تا زمان يائسگی در فرد 

باقی می مانند و در زمان يائسگی بهبود می يابند )صفری نايينی، 1387: 179(. 

هم اکنون بسياری از محققين، سندرم پيش از قاعدگی را به عنوان يکی از 

شايع ترين اختالالت مزمن فعلی در جهان در نظر می گيرند. نشانه های اين 

سندرم بسيار گسترده است )تاراج و همکاران، 1387: 22(. اين سندرم مجموعه ای 

از اختالالت پريشان کننده ی جسمی، روانی يا رفتاری است که در مرحله ی 

لوتئال هر دوره ی قاعدگی بروز می کند و حدود 75 تا 90 درصد زنان قبل 

از خون ريزی ماهانه آن را تجربه می کنند.20 تا 40 درصد اين عارضه در 

دامنه ی سنی 25 تا 35 سال اتفاق می افتد. تکرار عالئم در حداقل دو سيکل 

متوالی، معيارهای تشخيص سندرم است )رجاييان و همکاران: 17(. عالئم روانی 

اين سندرم انزواطلبی، غيبت از کار، فقدان تمرکز، کاهش کارايی، اجتناب از 

فعاليت های اجتماعی، افزايش بروز حوادث، مصرف الکل، رفتارهای جنايی 

و تمايل به خودکشی است )ثابت بيرجندی و همکاران(. 

بيشتر خودکشی های زنان در اين دوره اتفاق می افتد. در واقع از هر 5 

جنايتی که زنان آمريکايی انجام می دهند، 4 مورد متعلق به زنانی است که در 

روزهای قبل از قاعدگی مرتکب جنايت شده اند )تاراج و همکاران: 22(.

چون اين سندرم به عنوان يک بيماری می تواند سبب ايجاد تغييراتی در 

مشخصات فردی و رفتاری زنان شود. که لزوما اختياری و انتخابی نيست، 
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بايد نهادی خانوادگی يا دولتی شرايط رعايت را در اين موضوع لحاظ کند س

و يا قوانين حمايتی برای کار در اين دوره منفک از وضع عادی و معمول 

سنجيده شود؛ چراکه نتيجه ی اين تغيير رفتار، تأثير مهمی در عملکرد خانواده 

انجام  با فرزند و  با همسر، بدرفتاری  ناسازگاری  و جامعه دارد که شامل 

رفتارهای جنايی است )کيانی آسيابر و همکاران، 1388: 46(. از آنجا  که زنان در 

خانواده و به تازگی در جامعه ی مدرن نقش کليدی ايفا می کنند، تغييرات در 

وضعيت بهداشتی آنها بدون حمايت مناسب قانونی و روانی، می تواند باعث 

اختالل در عملکرد خانواده و جامعه شود. در واقع با توجه به اينکه تعداد 

زيادی از زنان در عصر حاضر در حيطه های شغلی، تحصيلی، خانوادگی و 

ساير مسئوليت ها مشارکت دارند و استرس ناشی از اين مسئوليت ها با مسائل 

بهداشتی همچون سندرم پيش از قاعدگی ارتباط پيدا می کند، تغيير شيوه ی 

زندگی، عضويت در گروه های حمايتی، به کارگيری روش های کنترل استرس 

همراه با مکمل دارويی و ويتامينی، ممکن است به تخفيف نشانه های بيماری 

منجر شود )لطفی کاشانی و همکاران، 65(. 

اين  زنان در  به سود  قانون گذاری  به داليل مذکور، ضرورت  با توجه 

دوره مشهود است؛ چراکه براساس گزارش های موجود که سندرم پيش از 

قاعدگی، به شدت اعمال فرد را مختل و روابط شخص را با اطرافيان گسيخته 

می کند )رجاييان و همکاران، 1371(. زنان مبتال به سندرم پيش از قاعدگي به 

خوبی می دانند که در شرايط پر استرس، نشانه های اين بيماری به صورت 

بيشتر  تنش های  و  استرس  ايجاد  باعث  خود  که  می کند،  بروز  شديدتری 



185

تبعیض مثبت به نفع زنان
13

93
ن 

ستا
زم

 / 
66

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س می شود. در واقع، چرخه ی معيوبی ايجاد می شود که به طور مستمر بر شدت 

امروزه  اينکه  به  با توجه  فرد می افزايد )شهيدی(.  عالئم جسمی و روانی 

بيشتر زنان فعاليت اجتماعی دارند، چنانچه حمايت قانونی يا درمانی نشوند، 

جامعه عوارض بسياری را متحمل خواهد شد. البته هنوز داروی اختصاصی 

برای درمان يا پيشگيری از سندرم پيش از قاعدگی وجود ندارد. بعضی از 

داروها عالئم جسمانی را کاهش می دهند، ولی تأثير چندانی در عالئم روانی 

ندارند. از طرف ديگر داروهای روان درمانی، اگرچه باعث رفع عالئم روانی 

می شوند، کارايی چندانی در تسکين عالئم جسمانی ندارند )لطفی کاشانی و 

از  قانونی  زنان حمايت  راه در وضع طبيعی  بهترين  بنابراين  همکاران: 65(. 

وضعيت حقوقی آنها در جامعه ی معاصر با ايجاد نوعی تبعيض مثبت است؛ 

لذا در گام نخست وضعيت زنانه به عنوان تفاوتی طبيعی با وضعيت مردانه 

بايد به رسميت شناخته شود. در گام دوم بايد برای حمايت و حفاظت از 

سالمت و تعالی زن در اين دوره قوانين حمايتی تنظيم يا قوانين سابق تلطيف 

و تعديل شود و در نهايت برای زنان در اين دوره در خصوص حقوق به 

مفهوم مالی و تکاليف به مفهوم کاری، نگاه ويژه مبذول شود تا بيماری و 
ضعف طبيعی آنها موجب بی عدالتی در حق آنان در مقايسه با مردان نگردد.1

1- يعنی همان گونه که در قانون جديد بيمه ی شخص ثالث ضمن تساوی مسلمان و غير مسلمان، 
بخشی از جبران هزينه بر عهده ی دولت نهاده شده و از بيت المال تأمين می گردد، در خصوص 
بحث حاضر هم دولت اسالمی می تواند چنين تعهدی در جبران کسری پرداختی کارفرما نسبت به 

کار زنان را داشته باشد.
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نتیجه  گیریس

عموم تالش های حقوق بشری برای بهبود وضع زنان در راستای عدم 

تبعيض حقوقی آنها با مردان بوده است؛ غافل از اينکه نوعی تبعيض در 

حقوق زنان و مردان می تواند به  صورت طبيعی، بنيانی برای ارتقای حقوق 

زنان باشد. انواع کنوانسيون های حقوق بشری و اعالميه ها و ميثاق ها در مورد 

اين  برابر حقوق زنان و مردان تذکرها داده اند و دولت های عضو  رعايت 

معاهدات، به نوعی خود را مکلف به رعايت تساوی در استخدام، درمان، 

مرخصی، حقوق و مزايا و مشابه آن کرده اند، اما در نظر گرفتن تفاوت های 

طبيعی زن و مرد، حقوقی مضاعف برای زنان را گوشزد می کند که عمومًا 

مغفول مانده است. به دليل حيای زنان، اين بخش از حقوق ايشان بيش از 

پيش در دوران معاصر محتاج حمايت های قانونی است. تعقيب اين حقوق 

در حقوق بشر و حقوق شهروندی امکان پذير است. هر چند می توان گفت 

که بر پايه ی وضع طبيعی زنان اين موقعيت بيشتر در حوزه ی حقوق بشر 

قرار می گيرد، اما در زمان اشتغال آنها اين نوع حمايت از حقوق زنانه در 

بخش حقوق شهروندی قرار می گيرد تا انتباه خاص حکومت را به دنبال 

داشته باشد.

زنان به دليل تفاوت فيزيولوژيکی و جسمانی هم سطح مردان نيستند بلکه 

نام حقوق  به  لذا استخدام نسخه ای خاص  برتری ها و کاستی هايی دارند؛ 

متشابه و حتی متساوی برای هر دو جنس، باالترين اجحاف و خيانت به زنان 

است. جدا از رعايت حقوق متفاوت و طبيعی زنان در خانه که در حوزه ی 
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اجتماعی به او واگذار می شود، کارفرما و کل جامعه بايد در نظر داشته باشند 

بنا نيست زن هم دوش و همچون مرد همکار و  که در يک شرايط برابر، 

هم سطح خود کار کند. بلکه به اقتضای وضع زنانه ی خود او محتاج شرايط 

مادی و معنوی خاصی است. طبيعتاً او نيازمند محيط خاص کار با شرايط و 

فضای استراحت زنانه است. در گام اول ممکن است اين نوعی کم کاری زنان 

با حقوق مردان در تضاد باشد. چرا که در شرايط برابر، مردان چنين مشکل 

روحی و جسمی ندارند و توان بيشتری بر کار مشابه دارند. اما از منظر حقوق 

بشری، با در نظر گرفتن وضعيت روحی و جسمی خاص زنان در مقايسه با 

مردان، اين کم کاری موقتی اما متناوب، نبايد مبنای تفاوت در حقوق و مزايای 

زن نسبت به مرد همکار و همپايه اش قرار گيرد. از منظر حقوق شهروندی 

جبران کم کاری زنان بر عهده ی دولت است. به ديگر سخن کار برای زنان 

بايد بر اساس ظرفيت جسمی و روحی آنها باشد. از اين  رو در شريعت و 

عرف جوامع قديم همواره حوزه های خاصی همچون خانواده و آموزش و 

نظاير آن، برای زنان در نظر گرفته می شده است. حال اگر جامعه ای به هر 

دليل از تأمين حقوق زنان خود ناتوان است به نوعی که آنها مجبورند کنار 

مردان و همپای ايشان در عرصه ی عمومی تالش کنند، دولت مکلف است 

با در نظر گرفتن روحيات و شرايط زنانه، خسارت ناشی از کميت و کيفيت 

کار اجتماعی زنان در مقايسه با مردان را جبران کند. 
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از اين  رو تمام سخن مبحث حاضر آن است که در گام اول )1( اين س

آموزش  با  جامعه  عمومی  عرصه ی  و  کار  محيط  در  زنانه  خاص  شرايط 

عمومی مناسب فهم و درک شود. سپس در گام بعدی )2( شرايط کار زنانه 

تعريف و به اقتضای آن فضاهای خاصی در محل کار تعبيه شود به طوری که 

بخشی از معماری محيط کار متناسب با  نياز طبيعی زنان سامان يابد. طبيعی 

است که به هر ميزان دولت ها در مراحل اول و دوم بيشتر تالش کنند در 

مرحله ی بعد )3( کمتر محتاج هزينه ی اضافی هستند؛ لذا گام سوم مربوط به 

جبران هر ميزان از کسری هزينه است که زنان شاغل جامعه به دليل شرايط 

به  نوبت   )4( گام چهارم  در  اشتغال موجب می شوند.  زمان  در  خاصشان 

قوانين و نهادهای حمايتی می رسد. تدارک تمهيدات خاص برای زنان در 

اين دوره اقدام ديگر حکومت است. در مورد زنان خانه دار و غيرشاغل در 

حوزه ی عمومی، بايد آموزش های خاص برای باال بردن درک جامعه از وضع 

آنها انجام شود، اما در مورد زنانی که در حوزه ی عمومی شاغل اند طبيعتاً بايد 

قواعد حمايتی و مراقبتی بيشتری لحاظ شود؛ برای مثال مرخصی اضافی، 

تغذيه ی مناسب، رفتار اخالقی بهتر و نظاير آن بايد نهادينه شود. 

بنابراين نوشتار حاضر فارغ از حقوق و مزايای ذاتی زن در وضع فردی، 

تنها به مطالعه ی لزوم لحاظ اين وضعيت در شرايط کار جمعی پرداخته است. 

مفروض آن  است که بهترين راه در وضع طبيعی و موجود زنان، حمايت 

قانونی از وضعيت حقوقی آنها در جامعه ی معاصر با ايجاد نوعی تبعيض 

مثبت است. دوران موسوم به قاعدگی، قواعدی حقوق بشری می پذيرد که 
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است از نيروی کار زنانه در توسعه و تعالی جامعه ی خويش بيشتر بهره برد. 

مجموعه عوارض ناشی از اين دوره به صورت طبيعی، حق بر استراحت، 

بهداشت، سالمت و مراقبت، تغذيه و تفريح مناسب را الزم می دارد. 

از آنجا  که زنان در خانواده و اخيراً در جامعه  ی مدرن نقش کليدی ايفا 

می کنند، تغييرات در وضعيت بهداشتی آنها بدون حمايت مناسب قانونی و 

روانی، می تواند باعث اختالل در عملکرد خانواده و جامعه شود. در واقع 

با توجه به اينکه تعداد زيادی از زنان در عصر حاضر در حيطه های شغلی، 

تحصيلی، خانوادگی و ساير مسئوليت ها مشارکت دارند و فشار روانی ناشی 

از اين مسئوليت ها با مسائل بهداشتی همچون سندرم پيش از قاعدگی ارتباط 

پيدا می کند، تغيير شيوه ی زندگی، حمايت های قانونی، عضويت در گروه های 

حمايتی مدنی، به کارگيری روش های کنترل استرس همراه با مکمل دارويی 

و ويتامينی، ممکن است به تخفيف نشانه های بيماری منجر شود، اما بهترين 

راه در وضع طبيعی زنان حمايت قانونی از وضعيت حقوقی آنها در جامعه ی 

به   بايد  تبعيض  اين  از  تبعيض مثبت است. بخشی  ايجاد نوعی  با  معاصر 

وسيله ی دولت و به يقين در حوزه ی کار محقق شود بدون آ نکه به تخفيف 

ساير حقوق اجتماعی آنها نسبت به مردان منجر شود.
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